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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Viseu
Prefeitura Municipal de Viseu

Registro de Preços Eletrônico - P.E 062/2022/SRP

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

15/12/2022 21:09 16/12/2022 09:00 23/12/2022 18:00 28/12/2022 07:59 28/12/2022 08:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

22/12/2022 - 13:51 Horário e dia do certame divergente entre edital e sistema. -

Dúvida: Há divergência no Horário e Data do certame entre edital X sistema:
EDITAL:
Data da sessão: 26/12/2022.
Horário: 15:00 Horas

SISTEMA:
Limite p/ Recebimento de Propostas: 28/12/2022 07:59
Abertura das Propostas: 28/12/ 08:00.

Nesse caso, qual a data e o horário correto que ocorrerá o certame?

Resposta:

22/12/2022 - 12:19 Esclarecimento -

Dúvida: Boa Tarde, solicitamos esclarecimento dos itens: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86:

* ITENS 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 que constam a descrição "Original":
- Serão aceitos originais do próprio fabricante do equipamento? ou;
- Serão aceitos originais de fábrica? (aqueles que são produzidos por outros fabricantes no entanto são de 1º uso, não recondicionados e nem remanufaturados denominados
"similares ou compatíveis"). Conforme decisão TCU "Quanto à definição de cartuchos “originais”, a Decisão n° 1622/2002 – Plenário do TCU, assim estabeleceu: “8. Diferencio a
seguir os cartuchos por suas propriedades: a) Originais: são produzidos ou pelo fabricante da impressora ou por outro fabricante que produz cartuchos de impressão, embora não
fabrique impressoras. Trazem estampada a marca desse fabricante e têm qualidade assegurada por seu próprio.”

* ITENS 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86: informar se é solicitado o material pronto ou somente o pó para recarga (pacote)?

Resposta:

22/12/2022 - 11:50 Diversos -

Dúvida: 1.Sr. Pregoeiro,
O edital informa que a o modo de disputa será de “até 30 min aleatório”, porém, no sistema consta que será em modo “Aberto e Fechado”. Visto que esse certame está regido
pelo decreto 10.024 entende-se que o correto é a informação do sistema. Nosso entendimento está correto?

2.No edital, no TR (especificação dos itens), cita o item 37 como sendo 86 unidades. Ao verificar o sistema, foi verificado que o mesmo item, consta como 87 unidades. Nesse
caso, entedemos que devemos considerar a quantidade que consta no sistema. Nosso entendimento está correto?

3.O Edital exige que:
“10.1.4.A- ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência geral,
com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80”
Conforme estabelecem os `PAR` `PAR` 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, as empresas que apresentarem resultado inferior ou não atender quaisquer dos índices referidos
anteriormente deverão comprovar sua capacidade econômica por meio da apresentação de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da presente licitação. Nosso entendimento está correto?

Resposta:

21/12/2022 - 16:13 Pedido de Esclarecimento - Scanner de Mesa - item 78 -

Dúvida: Boa tarde a todos,
Venho através deste e-mail pedir esclarecimento do pregão supracitado.

É solicitado em edital:
“SCANNER DE MESA ADS-1250W, DUPLEX, WI-FI, BROTHER , IGUAL O SIMILAR”

Questionamento:
Entendemos que a menção ao modelo Brother ADS-1250W é apenas uma referência e serão aceitos equipamentos de outros fabricantes com características semelhantes dentro
da mesma categoria, como ADF com capacidade para 20 folhas, velocidade de 20ppm/40ipm, conexão ** USB e Wi-Fi ** e ciclo diário para pelo menos 1.000 folhas/dia, está
correto nosso entendimento?

Aguardamos a resposta destas dúvida, pois acreditamos que se não deixarmos isso claro, irá gerar muito tumulto por parte dos licitantes, e certamente o pregão irá fracassar,
pois os licitantes tentam tirar proveito em detrimento próprio de especificações enxutas como esta, então vale a pena deixar tudo bem claro para não corrermos o risco.

Resposta:

20/12/2022 - 17:43 QUESTIONAMENTO MD0003 - ITENS 29, 30, 31 E 78 -

Dúvida: Prezado Sr. Pregoeiro,
A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.
Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022, a Metdata Tecnologia da Informação Eirelli, CNPJ nº 28.584.157/0003-92,
apresenta solicitação de esclarecimentos referente aos projetores, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2012 e Decreto nº 7892/2013.
Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados.

Resposta:

19/12/2022 - 16:00 Prazo de entrega -
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Dúvida: boa tarde, qual será o prazo para a entrega dos materiais?

Resposta:

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 BAND (INDUSTRIAL SCIENTIFIC MEDICAL),
VELOCIDADE DE ATÉ 1200MBPS, CANAL 1-14
CANAIS (SELEÇÃO DE DOMÍNIO UNIVERSAL),
SEGURANÇA DE DADOR CRIPTOGRAFIA WEP
16/128BIT, SUPORTA 64/128BIT WEP, BEM
COMO CRIPTOGRAFIA WPA/WPA2 E WPA-
PSK/WPA1-PSK, SUPORTA WINDOWS 2000,
XP, VISTA, WIN7, MAC, LINUX SISTEMA
OPERACIONAL, INTERFACE DO HOST: ALTA
VELOCIDADE USB2.011, ANTENA DE GANHO
DE 2DBI.

155,29 246 UN Aceito

0002 ALICATE DE CRIMPAGEM RJ 11 E RJ 45 –
COMPATÍVEL COM: RJ45 8P8C, RJ12
6P6C/6P4C/6P2C, RJ11 4P4C/4P2C, MATERIAL:
PP, TPR E AÇO CARBONO, MATERIAL DA
LÂMINA:AÇO MN65,DIMENSÕES: 185 X 80 X 28
MM.

112,81 22 UN Aceito

0003 ALICATE DE INSERÇÃO PARA TOMADA DE
REDE:ESPECIFICAÇÕES, AJUSTE PARA:
MÓDULO CORNING DE IMPACTO COR: COMO
IMAGENS MATERIAIS: PLÁSTICO ABS + AÇO,
COMPRIMENTO: 165MM, FORMA: BICO,
FUNÇÃO: LINHA APERTADA, LINHA DE
ROLAMENTO.

71,91 16 UN Aceito

0004 BASE PARA MOUSE: MATERIAL DE TECIDO DE
ALTA QUALIDADE E UMA BASE DE BORRACHA
ANTI-DESLIZANTE. UNID 565

R$ 19,03

19,03 565 UN Aceito

0005 CABO DE FORÇA BIPOLAR USADO EM:
IMPRESSORAS , NOTEBOOKS , RADIO E
OUTROS APARELHOSCOMPRIMENTO DO
CABO: 1,5 METROS, VOLTAGEM: 250 V,
AMPERAGEM: 2.5 A, PINO REDONDO (TOMADA
PADRÃO), CONECTOR BIPOLAR 2P, NA COR
PRETO.

22,19 225 UN Aceito

0006 CABO DE REDE CAT-5E: CAIXA COM 305 MTS,
AZUL.

1.624,51 66 CX Aceito

0007 CABO PARA MONITOR VGA HD15M X HD15M
1,8MTS

35,49 113 UN Aceito

0008 CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 AB/BM
1,8MTS: TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ
480MPS, 1.8M DE COMPRIMENTO, PARA USO
EM IMPRESSORAS A HDS EXTERNOS.

19,96 166 UN Aceito

0009 KEYSTONE RJ45 CONECTOR FEMEA CAT5E:
CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT5E 8V BRANCO.

66,75 235 UN Aceito

0010 CONECTOR MACHO CAT.5E U/UTP:CORPO EM
TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO
PROPAGANTE À CHAMA; VIAS DE CONTATO
PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM
CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL
E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO;
COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE
MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS
ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS
OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE
POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE
(ROHS).NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2
E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565,
FCC 68.5. CERTIFICAÇÕES UL LISTED -
E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.

110,43 385 CX Aceito

0011 DIGITALIZADOR FOTOGRÁFICO DOMÉSTICO:
A UNIDADE DE TRANSPARÊNCIAS INTEGRADA
FACILITA A DIGITALIZAÇÃO MÚLTIPLA
PORQUE PODE SUPORTAR ATÉ 6 MOLDURAS
DE ROLO DE PELÍCULA DE 35MM, 4 SLIDES DE
35MM E ATÉ UM FOTOGRAMA COM FILME DE
FORMATO MÉDIO DE 6 X 12 MM.

3.394,17 5 UN Aceito

0012 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 PINOS:CABO PP
ISOLAÇÃO 3 X 0,75 MM CORRENTE MAXIMA 10
A TENSÃO/POTÊNCIA: 127V/1270W -
220V/2200W 5 METROS USO: LIGA 3
APARELHOS COM NOVO PADRÃO EM 3 PINOS
(2P+1T)

48,93 170 UN Aceito

0013 FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS: CABO DE
ENTRADA: 1,10M,TIPO DE TOMADA: 10A –
TRIPOLAR (2P+T)FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ,
ACABAMENTO: GABINETE PLÁSTICO E
TOMADAS NA COR PRETA ,CHAVE
LIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE
FUNCIONAMENTO ,PORTA FUSÍVEL (12A)
EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, TOMADA
NO NOVO PADRÃO NBR 14 136, TOMADAS: 6X.

41,86 170 UN Aceito
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0014 FONTE PARA COMPUTADOR 450 WATTS,
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM VOLTAGEM
DE 127/220V,CORRENTE DE 6/4A,
FREQUÊNCIA DE 50/60HZ E POTÊNCIA REAL
DE 230W, SUPORTANDO PICOS DE 450W,
CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FONTE DE
ALIMENTACAO, 1 CABO DE
ALIMENTACAO,DIMENSAO APROX. LARGURA:
15, DIMENSAO APROX. PROFUNDIDADE: 8.5,
DIMENSAO APROX. ALTURA: 10, GARANTIA
DO FORNECEDOR: 12, PESO LIQUIDO APROX:
0.65, VOLTAGEM: BIVOLTS.

269,31 140 UN Aceito

0015 GABINETE PARA DESKTOP:COR PRETO,
MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO,2-BAIAS, 4-
DRIVE 5.25, DRIVE 3.5- 1 EXTERNO / 5
INTERNOS, FORMATO DE PLACA MÃE
COMPATÍVEL ATX E MICRO ATX, CONEXÕES
USB E ÁUDIO FRONTAIS, FONTE DE ENERGIA
230W. GARANTIA DE 12 MESES

332,63 41 UN Aceito

0016 HD EXTERNO CAPACIDADE 1TB: INTERFACE:
USB 3.0, - ROTAÇÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA
DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0),
COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL
WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®,
WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.

622,79 98 UN Aceito

0017 HD EXTERNO 2TB 798,37 98 UN Aceito

0018 IMPRESSORA LASER MONO HL-1212W,-
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER
ELETROFOTOGRÁFICO, VELOCIDADE MÁXIMA
EM COLOR (PPM): ATÉ 20PPM, RESOLUÇÃO
(MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI,
MEMÓRIA PADRÃO: 32 MB, TEMPO DE
IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE
10 SEGUNDOS, PROCESSADOR: 200 MHZ,
INTERFACES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE,
WIRELESS, EMULAÇÃO: GDI, DUPLEX
MANUAL,VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL:
10000 PÁGINAS, MANUSEIO DO PAPEL,
CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 150
FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL:
50 FOLHAS, TAMANHOS DO PAPEL: A5 ATÉ
OFÍCIO, TIPOS DE PAPEL: PAPEL NORMAL,
FINO E RECICLADO. GARANTIA DE 1 ANO.
IGUAL OU SIMILAR

2.309,45 50 UN Aceito

0019 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO
DCP-L2540DW, VISOR LCD: 2 LINHA,
VOLTAGEM:127V, TECNOLOGIA DE
IMPRESSÃO: LASER, VELOCIDADE MÁXIMA:
ATÉ 30 PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ 2400
X 600 DPI, MEMÓRIA PADRÃO: 32MB,
INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE,
WIRELESS 802.11B/G/N, EMULAÇÃO: PCL6 &
BR-SCRIPT3, DUPLEX, VOLUME MÁXIMO DE
CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, CICLO
MENSAL RECOMENDADO: 2.000 PÁGINAS,
COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS
MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT,
BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO
WORKPLACE, WI-FI DIRECT, GARANTA DE 1
ANO. IGUAL OU SIMILAR

4.625,53 50 UN Aceito

0020 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK
L4260 IGUAL OU SIMILAR

3.050,52 92 UN Aceito

0021 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK
L6161 IGUAL OU SIMILAR

4.803,29 80 UN Aceito

0022 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON
ECOTANK L3210 IGUAL OU SIMILAR

2.015,40 77 UN Aceito

0023 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON
ECOTANK L3250

2.015,07 84 UN Aceito

0024 MEMORIA DESKTOP DDR3 1333 2GB : SDRAM
DDR3 DE 240 PINOS, CAPACIDADE: 2GB
ACELERAÇÃO: DDR3 1600 (PC3 10600), CAS
LATÊNCIA: 9, TENSÃO: 1.5V – NÃO TEM MAIS
NO MERCADO ESSE TAMANHO DE MEMÓRIA

109,26 114 UN Aceito

0025 MEMORIA DESKTOP DDR3 1333 4GB:
DESKTOP, PADRÃO: DDR3, CAPACIDADE:
4GBFREQUÊNCIA: 1333MHZ, LATÊNCIA: 9-9-9-
24, PINAGEM: 240 PI, TENSÃO: 1,5V, FORMATO
DA MEMÓRIA: DIMM.

215,70 87 UN Aceito

0026 MEMORIA NOTEBOOK DDR3 1333 2GB:
VELOCIDADE: 1333MHZ, TIPO: DDR3 CL(IDD): 9
CICLOS, ROW CYCLE TIME (TRCMIN):
49.125NS (MIN.), 2GB 1RX16 256M X 64-BIT
PC3-10600, CL9 204-PIN SODIMM. NÃO TEM
MAIS NO MERCADO ESSE TAMANHO DE
MEMÓRIA

156,64 90 UN Aceito

0027 MEMORIA NOTEBOOK DDR3 1333 4GB:
VELOCIDADE: 1333MHZ, LATÊNCIA: 9,
VOLTAGEM: 1.5V, PINAGEM: 204-PIN,
LATÊNCIA CAS: DDR3 SO-DIMM.

271,87 98 UN Aceito
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0028 MONITOR LED 15,6" WIDESCREEN (PAINEL
LED), RESOLUÇÃO: 1366X768@60HZ (HD),
CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO: 180 D/M2,
TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, NÚMERO DE
CORES: 26200, ÂNGULO DE VISÃO:
HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM:
BIVOLT, DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A X L X P: 298,3 X 370,7 X
156,0 2,1 KG. GARANTIA DE 1 ANO.

1.006,76 10 UN Aceito

0029 MONITOR LED 18,5’’ WIDESCREEN (PAINEL
LED) RESOLUÇÃO:1440X900@60HZ (HD),
CONTRASTE: 1000:1, BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS NÚMERO DE
CORES: MAIORES QUE 16,7 MILHÕES,
ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90,
VERTICAL 60, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMESSÃO
E PESO: APROXIMADAMENTE (L X P X A):
485X102X402 MM 2,1 KG. GARANTIA DE 1 ANO

976,75 63 UN Aceito

0030 MONITOR LED 19,5’’ WIDESCREEN (PAINEL
LED) RESOLUÇÃO:1600X900@60HZ (HD),
CONSTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200
CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO
DE CORES: MAIORES QUE 16 MILHÕES,
ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90,
VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO
E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 346,3
X 464,6 X 156,0 2,1 KG. GARANTIA DE 1 ANO.

891,88 10 UN Aceito

0031 MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL
LED) RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD),
CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG. GARANTIA DE 1 ANO

1.258,45 68 UN Aceito

0032 MOUSE ÓPTICO: DESIGN ERGONÔMICO,
CONECTOR USB, QUE APRESENTE
SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 800 CPI, COM NO
MÍNIMO 03 BOTÕES + SCROLL PARA
ROLAGEM DE TELA, E QUE SEJA’’ PLUG AND
PLAY”COMPATÍVEL COM LINUX E WINDOWA
(2000/XP/VISTA)

16,82 390 UN Aceito

0033 COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GB DE
RAM DDR4, SSD 240GB, PROCESSADOR NO
MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS, 4 THEREADS E
FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB,
ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB,
800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO,
WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR LED 21,5”
WIDESCREEN:(PAINEL LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE:
20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE
RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES: MAIOR
QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO:
HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM:
BIVOLT, DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG.GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

4.810,40 181 UN Aceito

0034 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 8GB DE
RAM DDR4, SSD 240 E 1TB DE HD,
PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS, 4
THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ,
TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO
E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL
COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR
LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED)
RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD),
CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG. GARANTIA DE 1 ANO

5.950,17 96 UN Aceito

0035 COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 8GB DE
RAM DDR4, SSD 480 E 1TB DE HD,
PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS, 4
THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ,
TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO
E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL
COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR
LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED)
RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD),
CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

8.112,20 89 UN Aceito
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0036 MINI RACK PARA SWITCH COM 19
POLEGADAS, FIXAÇÃO EM PAREDE, SAÍDA DE
CABOS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR,
LATERAIS REMOVÍVEIS. PORTA COM VISOR
EM ACRÍLICO, PLANO DE FIXAÇÃO MÓVEL E
REGULÁVEL NA PROFUNDIDADE, DE COR
BEGE

319,91 74 UN Aceito

0037 NOTEBOOK CORE I3 10ª GERAÇÃO; UNIDADE
DE ARMAZENAMENTO SSD 256 GB
INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA RAM
DE 4 GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU
SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS
WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO 1366 X 768;
REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA
INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS
OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2;
MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS,
DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM
ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC
WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.

4.640,70 87 ADES Aceito

0038 38 NOTEBOOK CORE I5 10ª
GERAÇÃO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
SSD 256 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4
3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5
POLEGADAS WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO
1366 X 768; REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G;
CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS
OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2;
MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS,
DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM
ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC
WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.

6.218,30 85 UN Aceito

0039 NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO; UNIDADE
DE ARMAZENAMENTO SSD 512 GB
INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA RAM
DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU
SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS
WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO 1920 X 1080;
REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA
INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS
OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2;
MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS,
DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM
ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC
WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.

7.624,42 52 UN Aceito

0040 NO-BREAK 600 VA: BIVOLT. ENTRADA
115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS
ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO MÍNIMO DE 20
MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1
ANO

730,98 91 UN Aceito

0041 NO-BREAK 700 VA: BIVOLT. ENTRADA
115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS
ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO MÍNIMO 20
MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1
ANO.

912,57 84 UN Aceito

0042 NO-BREAK 1200 VA: BIVOLT. ENTRADA
115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS
ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO MÍNIMO 20
MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1
ANO.

1.244,19 81 UN Aceito

0043 PEN DRIVE CAPACIDADE: 8GB: VELOCIDADE
DE LEITURA: ATÉ 13 MBPS, VELOCIDADE DE
TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 48 MBPS,
VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 5 MBPS,
DIMENSÕES (L X A X P): 19 X 13 X 5,5 CM,
ARMAZENA ATÉ 2.000 MÚSICAS, 4.000 FOTOS
OU 400 MINUTOS DE VÍDEO (VALORES
APROXIMADOS).

37,87 175 UN Aceito

0044 PEN DRIVE CAPACIDADE 16GB: FONTE DE
ENERGIA: DC 5V - VIA PORTA USB, TAXA DE
TRANSFERÊNCIA: 48 MB/S, LEITURA ATÉ 10
MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 3 MB/S,
TEMPERATURA AMBIENTE: 0º ~ 45º C,
INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE,
SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98,
2000, ME, XP E VISTA/ MACOS 9.0 OU
SUPERIORES/ LINUX 2.4 OU SUPERIORES.

42,65 205 UN Aceito

0045 PEN DRIVE CAPACIDADE: 32GB: CONEXÃO:
USB 2.0, FAÇA BACK UP, TRANSFIRA DADOS,
COMPARTILHE SUAS FOTOS, FILMES,
MÚSICAS, DADOS PESSOAIS, AONDE QUER
QUE VOCÊ VÁ, TOTALMENTE COMPATÍVEL
COM WINDOWS 98 E SUPERIORES, MAC OS
9.0 E SUPERIORES.

49,17 135 UN Aceito
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0046 PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA: LCD,
BRILHO: EM CORES E BRANCO:2800 LUMENS,
BRANCO, CONTRASTE: 300:1, RESOLUÇÃO:
WXGA, LENTE: ZOOM MANUAL E ENFOQUE
MANUAL, NÚMERO F/LONGITUDE FOCAL: 1,58-
1,72/16,9MM, 20,28MM. RELAÇÃO ZOOM:1,0-
1,2, LÂMPADA: 200W UHE(E-TORL), TELA:
TAMANHO: 33 A 318 POL. DELOCAMENTO:
10:1, BRILHO NORMAL: 2800 LUMENS,
CONTRASTE: 3000:1 VERTICAL: -30 A +
30(AUTOMÁTICA), HORIZONTAL: -30 A +30.
CONEXOES: 1X HDMI, MONITOR USB, DIRECT
POWER OFF/ON, ENTRADA DE ÁUDIO:
RCA(BRANCO/AZUL)X1, SAÍDA DE ÁUDIO:
2WX1 VOLTAGEM: 100-240 V CA +/- 10%
50/60HZ. GARANTIA DE 1 ANO.

3.448,37 39 UN Aceito

0047 PLACA MÃE LGA 1155 I3 607,51 64 UN Aceito

0048 PLACA MÃE LGA 1155 I5 607,51 56 UN Aceito

0049 PLACA MÃE LGA 1155 I7 607,51 63 UN Aceito

0050 PLACA DE REDE S/FIO COM INTERFACE
PCI(32BIT): COM OS SEGUINTES
PADRÕES:LEEE 802.11N(DRAFT), 802.11G,
802.11B OPERANDO NA FREQUÊNCIA DE 2,4
GHZ ATÉ 2.4835 GHZ COM SEGURANÇA
COMPATÍVEL COM WEP, WPA E T
COMPLEMENTO: WPA2

140,02 52 UN Aceito

0051 PLACA PCI WIRELESS:
HARDWARE:INTERFACE: PCI
EXPRESS,DIMENSÕES (L X C X A): 120.8 X 78.5
X 21.5MM (4.8 X 3.1 X 0.8POL), TIPO DE
ANTENA: ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL,
GANHO DE ANTENA: 2DBIWIRELESS:
PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE
802.11G, IEEE 802.11B, FRENQUÊNCIA: 2.400-
2.4835GHZ, EIRP: <20DBM(EIRP), MODOS
WIRELESS: AD-HOC / MODO
INFRAESTRUTURASEGURANÇA WIRELESS:
SUPORTA WEP DE 64/128 BITS, WPA-
PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS,
TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK,
DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

186,99 95 UN Aceito

0052 PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100F, 4-
CORE, 8-THREADS, 3.6GHZ (4.3GHZ TURBO),
CACHE 6MB, LGA1200, BX8070110100F

1.125,46 62 UN Aceito

0053 PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400F, 6-
CORE, 12-THREADS, 2.9GHZ (4.3GHZ TURBO),
CACHE 12MB, LGA1200, BX8070110400F-BR

1.538,75 57 UN Aceito

0054 PROCESSADOR INTEL CORE I7-10700F,
CACHE 16MB, 2.9GHZ (4.8GHZ MAX TURBO),
LGA 1200 - BX8070110700F

3.347,42 53 ADES Aceito

0055 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS: DUAS
ANTENAS 5DBI – EEE 802.11N, 802.11G,
802.11B, 802.3, 802.3U – 4 PORTAS FAST
ETHERNET 10/100MBPS, WI-FI 11N.

144,32 170 UN Aceito

0056 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS: 2 PORTAS
ANTENA FIXA – TECNOLOGIA: IEEE 802.11N,
IEEE 802.11G, IEEE 802.11B; SEGURANÇA
WIRELESS: WEP/WPA/WPA/WPA2/WPS;
FIREWALL: SPI FIREWALL E GESTÃO DE
CONTROLE DE ACESSO; INTERNET: PPPOE,
DYNAMIC/STATIC IP; QUALIDADE DE
TRANSMISSÃO: WMM QOS; PROTOCOLOS: IP,
MAC, TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT

172,73 150 UN Aceito

0057 SWITCH GIGABIT DE MESA COM 8 PORTAS
10/100/1000 LS1008G

323,81 85 UN Aceito

0058 SWITCH 16P 10/100/1000MBPS 1.450,59 72 UN Aceito

0059 SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT - TP-LINK -
GRAFITE - TL-SG1024D, IGUAL OU SIMILAR

1.922,12 94 UN Aceito

0060 TECLADO PADRÃO ABNT2, CONEXÃO VIA
PORTA USB, PLUG AND PLAY, MINIMO DE 109
TECLAS – TECLA Ç, COMPRIMENTO DO CABO
>= 1,5M, TECLAS SILENCIOSAS ,
CONFORTÁVEIS. COR: PRETO; COMPATÍVEL
COM WINDOWS 00 / XP / VISTA / 7,
COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E
CIRCUITO ELETRÔNICO.

42,73 325 UN Aceito

0061 TELA DE PROJEÇÃO DE PROJEÇÃO:
RETRÁTIL FORMATO: 1:1 QUADRADO, ÁREA
DE PROJEÇÃO: 1740X1740 MM, ÁREA TOTAL:
1895X1890 MM, DIAGONAL: 97 POLEGADAS
COM TRIPÉ 43 TTM 100 VA

1.045,63 57 UN Aceito
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0062 FRAGMENTADORA- CORTE EM TIRAS DE 6MM
8 FOLHAS + CARTÃO + CD C/ CESTO DE 12
LTS – 110V DESIGN ELEGANTE; ATÉ 8 FOLHAS
A4 (75G/M2) OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO OU 1
CD POR VEZ; NÍVEL DE SEGURANÇA 2
(NORMA DIN 32757-1); BOTÃO SEGURO EVITA
ACIDENTES COM CRIANÇAS OU ANIMAIS;
BOTÃO COM 3 POSIÇÕES AUTO / ON / OFF;
SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE
PAPEL; PROTEÇÃO CONTRA
SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR; ABERTURA
DE ENTRADA: 220MM; FRAGMENTA 150
FOLHAS POR HORA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

554,00 32 UN Aceito

0063 REFIL DE TINTA 504 – T6641120 PRETO –
ORIGINAL 127 ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 7.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)

72,10 2.050 UN Aceito

0064 REFIL DE TINTA 504 – T6641120 MAGENTA –
ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 6.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)

64,85 1.450 UN Aceito

0065 REFIL DE TINTA 504 – T6641120 AMARELO –
ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 6.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)

64,85 1.450 UN Aceito

0066 REFIL DE TINTA 504 – T6641120 CIANO –
ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 6.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)

64,85 1.450 UN Aceito

0067 KIT ORIGINAL GARRAFA EPSON T544 PARA
ECOTANK: CONTENDO NO KIT 1 REFIL PRETO
65ML, 1 REFIL CIANO 65ML, 1 REFIL MAGENTA
65ML, 1 REFIL AMARELO
65ML,COMPATIBILIDADE:L3110 / L3150 / L3210
/ L3250 / L5190,RENDIMENTO 7500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

271,20 850 KIT Aceito

0068 REFIL DE TINTA 544 PRETO, ORIGINAL 65 ML –
RENDIMENTO APROXIMADO 4.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

63,41 1.160 UN Aceito

0069 REFIL DE TINTA 544 MAGENTA, ORIGINAL 65
ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

64,60 150 UN Aceito

0070 REFIL DE TINTA 544 AMARELO, ORIGINAL 65
ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

64,60 150 UN Aceito

0071 REFIL DE TINTA 544 CIANO, ORIGINAL 65 ML –
RENDIMENTO APROXIMADO 4.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

64,60 150 UN Aceito

0072 KIT ORIGINAL GARRAFA EPSON T664 PARA
ECOTANK: CONTENDO NO KIT 1 REFIL PRETO
70ML, 1 REFIL CIANO 70ML, 1 REFIL MAGENTA
70ML, 1 REFIL AMARELO 70ML,
COMPATIBILIDADE L110 / L120 / L200 / L210 /
L220 / L355 / L365 / L455 / L555 / L565 / L375 /
L575 / L1300 / L395 / L495 / L396,RENDIMENTO
6.500 PÁGINAS,CADA COR.(ORIGINAL)

300,60 930 KIT Aceito

0073 REFIL DE TINTA 664 PRETO, ORIGINAL 70 ML –
RENDIMENTO APROXIMADO 4.000
PÁGINAS.(ORIGINAL)

61,10 1.315 UN Aceito

0074 REFIL DE TINTA 664 MAGENTA, ORIGINAL 70
ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000
PÁGINAS

61,10 150 UN Aceito

0075 REFIL DE TINTA 664 AMARELO, ORIGINAL 70
ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000
PÁGINAS.(ORIGINAL)

61,10 150 UN Aceito

0076 REFIL DE TINTA 664 CIANO, ORIGINAL 70 ML –
RENDIMENTO APROXIMADO 4.000
PÁGINAS.(ORIGINAL)

61,00 150 UN Aceito

0077 REFIL TONER COMPATIVEL PARA USO EM
BROTHER TN580/TN650 200G

108,71 170 UN Aceito

0078 SCANNER DE MESA ADS-1250W, DUPLEX, WI-
FI, BROTHER , IGUAL O SIMILAR

3.046,67 80 UN Aceito

0079 TONER BROTHER TN 420 (RECARGA) 1 KG 248,19 163 PAC Aceito

0080 TONER BROTHER TN 1060 (RECARGA) 1 KG 248,19 176 PAC Aceito

0081 TONER BROTHER TN 750 (RECARGA) 1 KG 248,19 175 PAC Aceito

0082 TONER BROTHER TN 550 (RECARGA) 1 KG 248,19 176 PAC Aceito

0083 TONER BROTHER TN 3382 (RECARGA) 1 KG 248,19 165 PAC Aceito

0084 TONER BROTHER TN 3342 (RECARGA) 1 KG 248,19 171 PAC Aceito

0085 TONER BROTHER TN 3372 (RECARGA) 1 KG 248,19 215 PAC Aceito

0086 TONER SAMSUNG D111 (RECARGA) MODELO
2070 FW

185,53 24 PAC Aceito

0087 CILINDRO BROTHER DR420 DR410 DR450 |
TN420 TN410 TN450 | HL2270DW HL2130
MFC7360N

163,80 125 UN Aceito
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0088 CILINDRO BROTHER DR1060 | PARA TONER
TN1060 | DCP1512 HL1112 DCP1602 HL1212
DCP1617

197,13 115 UN Aceito

0089 CILINDRO BROTHER DR-3302 DR-720 |
DCP8112 HL5452 DCP8152 DCP8157 MFC8952
8112 5452 8152 8157

588,43 119 UN Aceito

0090 KIT POWER BALUM HD 8000 ONIX SECURITY
16 CANAIS COM RAK 5U COMPLETO

1.409,23 61 UN Aceito

0091 FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTISAÍDAS 05A
12V

220,77 21 UN Aceito

0092 CAIXAS DE CABO DE REDE DUPLA CAPA
CAT5E EXTERNO 305 MTS MEGATON
HOMOLOGADO ANATEL

1.231,64 57 UN Aceito

0093 NO-BREAK I XNB 1800VA 120V 2.185,62 79 UN Aceito

0094 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EPSON L220-L380-
L3110-L3150-L395-L495

702,43 36 UN Aceito

0095 EIXO TRACIONADOR COM DISCO EPSON
L220-L380-L3110-L3150-L395-L495

88,10 40 UN Aceito

0096 CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L220-
L380-L3110-L3150-L395-L495

71,77 53 UN Aceito

0097 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EPSON L3210,
L3250

762,73 50 UN Aceito

0098 EIXO TRACIONADOR L3210, L3250 135,93 40 UN Aceito

0099 CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L3210,
L3250

78,97 35 UN Aceito

0100 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO L4260 841,07 40 UN Aceito

0101 CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L4260 82,63 49 UN Aceito

0102 EIXO TRACIONADOR L4260 89,40 38 UN Aceito

0103 ALMOFADA DE TINTA PARA IMPRESSORAS
EPSON.

42,38 113 UN Aceito

0104 PASTA TÉRMICA SILVER 42,78 134 UN Aceito

0105 SSD SATA 3 128GB 299,79 92 UN Aceito

0106 SSD SATA 3 240GB 389,39 87 UN Aceito

0107 SSD SATA 3 480GB 561,71 63 UN Aceito

0108 SSD SATA 3 512GB 661,44 74 UN Aceito

0109 SSD NVME 128GB 312,14 106 UN Aceito

0110 SSD NVME 256GB 427,49 103 UN Aceito

0111 SSD NVME 512GB 720,71 75 UN Aceito

0112 MEMÓRIA RAM DDR4 PARA PC 289,49 74 UN Aceito

0113 MEMÓRIA RAM DDR4 NOTEBOOK 332,83 77 UN Aceito

0114 CABO ADAPTADOR SATA PARA USB EYOOLD,
ADAPTADOR DE DISCO RÍGIDO USB 3.0 PARA
SATA III, CONVERSOR DE SSD DE 2,5
POLEGADAS E TRANSFERÊNCIA DE DADOS
HDD, COMPATÍVEL COM UASP

59,92 26 UN Fracassado

0115 KIT FERRO DE SOLDA PARA COMPUTADOR:
01 FERRO DE SOLDA (60W – 110V OU 220V),
01 LUPA DE BANCADA C/SUPORTE,01
MULTIMETRO DIGITAL C/ BIP SONORO,01
SUGADOR DE SOLDA (CORPO DE ALUMÍNIO),
01 TUBO DE ESTANHO 15G,01 ALICATE DE
BICO,01 ALICATE DE CORTE,01 PASTA PARA
SOLDA 110G,01 CHAVE DE PRECISÃO KIT
COM 31 PONTAS FENDA, PHILIPS, TORX E
ESTOJO,01 JOGO DE 7 PINÇAS, 01 CAIXA DE
FERRAMENTAS.

267,77 8 KIT Fracassado

0116 KIT TESTADOR DE CABO DE REDE:FORMATO
DE SINAL: IMPULSO MULTI-FREQUÊNCIAL-
ALIMENTAÇÃO: 9V 6F22- STATUS SINAL DE
SAÍDA: 8V P-P- EMISSOR: 9MA- RECEPTOR:
28MA- DISTÂNCIA MÁXIMA: 100 M

207,48 10 KIT Fracassado

0117 KIT FIBRA OPTICA E CONECTORIZAÇÃO: 1
CLIVADOR FC-6S; 1 MEDIDOR DE POTÊNCIA
ÓPTICA DE 1 X COM CONEXÃO SC FC ST; 1
IDENTIFICADOR VISUAL DE FALHAS (CANETA
ÓTICA) 10KM; 1 RECEPTÁCULO PARA
ÁLCOOL; 1 ALICATE DECAPADOR; 1 ALICATE
DESCASCADOR (FIBRA DROP); 2 CHAVES
ALLEN; 1 GABARITO DE CONECTORIZAÇÃO; 1
BOLSA PARA CLIVADOR; 1 BOLSA PARA O KIT.

521,28 9 KIT Fracassado

0118 ENGRENAGEM DE ROLO FUSOR 8070
BROTHER

24,17 72 UN Aceito

Tokens de Desempate
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Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26.145.027/0001-66

2 SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA 10.378.838/0001-77

3 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36

4 Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp 10.210.196/0001-00

5 HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 20.486.284/0001-85

6 Info Direct Comercial 12.959.463/0001-64

7 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30

8 bernardo daniel 11.607.273/0001-15

9 VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44

10 VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI - ME 11.113.866/0001-25

11 DI COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.551.775/0001-55

12 ET MARQUES EIRELI - ME 08.691.632/0001-50

13 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 28.584.157/0003-92

14 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 27.274.178/0001-87

15 AR6 LICITACOES LTDA 43.727.845/0001-96

16 R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 26.668.902/0001-94

17 DARLU Indústria Têxtil Ltda 40.223.106/0001-79

18 R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME 12.443.548/0001-95

19 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA 29.391.476/0001-82

20 ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME 16.677.622/0001-99

21 AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI 30.678.144/0001-62

22 ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA 45.538.349/0001-10

23 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 43.684.445/0001-40

24 WERNETECH INFORMATICA LTDA 33.479.392/0001-72

25 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 34.152.516/0001-73

26 Microtécnica Informática Ltda 01.590.728/0002-64

27 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30.313.649/0001-23

28 NORTE COMERCIO LTDA 36.117.651/0001-03

29 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 34.822.886/0001-70

30 US EMPREENDIMENTOS LTDA 22.648.969/0001-06

31 R C RODRIGUES 19.499.257/0001-68

32 AI SIM COMERCIO LTDA 44.922.438/0001-00

33 TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 30.317.183/0001-34

34 L DE A B DANTAS 42.726.388/0001-52

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

15/12/2022 EDITAL DO P.E 062.2022 INFORMÁTICA. ASS.pdf

19/01/2023 alegações PE 62_2022- ITENS 38 E 39 - Licitante equipamento incompatível (41915).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,3,5,51,81,83,85,86,95,96,97,98,99,101,104 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,9,10,55,56,61 do processo P.E
062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,28,29,30,31,33,34,36,37,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,60,62,87,89,91,92,94,100,102,103,105,107,109,110,111,114,115,116,117,118
do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,90 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 24,25,26,113 do processo P.E
062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 27 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 32,41,44 do processo P.E
062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 35 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 38 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 39 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 40 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 42,93 do processo P.E
062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:04 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 59,78 do processo P.E
062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:05 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,84,88 do processo P.E
062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:05 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 106,108 do processo P.E
062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:05 Negociação aberta para o processo P.E
062/2022/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 112 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/12/2022 - 14:05 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 28/12/2022 às 16:05.

16/01/2023 - 11:02 Documentos solicitados para o
processo P.E 062/2022/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2023 - 09:52 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0041 para o
fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi definida pelo pregoeiro para
26/01/2023 às 10:20, encerrando às 10:25:00.

26/01/2023 - 10:54 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0040 para o
fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2023 às 11:20,
encerrando às 11:25:00.

03/02/2023 - 11:30 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0039 para o
fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 03/02/2023 às 12:00, encerrando às 12:05:00.

03/02/2023 - 12:58 Documentos solicitados para o
processo P.E 062/2022/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0046 do processo P.E 062/2022/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total
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0001 BAND (INDUSTRIAL
SCIENTIFIC MEDICAL),
VELOCIDADE DE ATÉ
1200MBPS, CANAL 1-14
CANAIS (SELEÇÃO DE
DOMÍNIO UNIVERSAL),
SEGURANÇA DE
DADOR CRIPTOGRAFIA
WEP 16/128BIT,
SUPORTA 64/128BIT
WEP, BEM COMO
CRIPTOGRAFIA
WPA/WPA2 E WPA-
PSK/WPA1-PSK,
SUPORTA WINDOWS
2000, XP, VISTA, WIN7,
MAC, LINUX SISTEMA
OPERACIONAL,
INTERFACE DO HOST:
ALTA
VELOCIDADE USB2.011,
ANTENA DE GANHO DE
2DBI.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CHOKI USB 1200MBPS CHOKI 89,00 246 21.894,00

0002 ALICATE DE
CRIMPAGEM RJ 11 E RJ
45 – COMPATÍVEL COM:
RJ45 8P8C, RJ12
6P6C/6P4C/6P2C, RJ11
4P4C/4P2C, MATERIAL:
PP, TPR E AÇO
CARBONO, MATERIAL
DA LÂMINA:AÇO
MN65,DIMENSÕES: 185
X 80 X 28 MM.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

IT-BLUE LE 1940 IT-BLUE LE 1940 64,89 22 1.427,58

0003 ALICATE DE INSERÇÃO
PARA TOMADA DE
REDE:ESPECIFICAÇÕES,
AJUSTE PARA:
MÓDULO CORNING DE
IMPACTO COR: COMO
IMAGENS MATERIAIS:
PLÁSTICO ABS + AÇO,
COMPRIMENTO:
165MM, FORMA: BICO,
FUNÇÃO: LINHA
APERTADA, LINHA DE
ROLAMENTO.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

IT-BLUE LE IT-BLUE LE 59,49 16 951,84

0004 BASE PARA MOUSE:
MATERIAL DE TECIDO
DE ALTA QUALIDADE E
UMA BASE DE
BORRACHA ANTI-
DESLIZANTE.

UNID
565
R$ 19,03

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CHOKI CHOKI 13,80 565 7.797,00

0005 CABO DE FORÇA
BIPOLAR USADO EM:
IMPRESSORAS ,
NOTEBOOKS , RADIO E
OUTROS
APARELHOSCOMPRIMENTO
DO CABO: 1,5 METROS,
VOLTAGEM: 250 V,
AMPERAGEM: 2.5 A,
PINO REDONDO
(TOMADA PADRÃO),
CONECTOR BIPOLAR
2P, NA COR PRETO.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CHOKI CHOKI 12,00 225 2.700,00

0006 CABO DE REDE CAT-5E:
CAIXA COM 305 MTS,
AZUL.

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

CABO LAN U/UTP CAT
5e 4Px 24AWG CMX

WEC 575,00 66 37.950,00

0007 CABO PARA MONITOR
VGA HD15M X HD15M
1,8MTS

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CHOKI CHOKI 24,50 113 2.768,50

0008 CABO USB PARA
IMPRESSORA 2.0
AB/BM 1,8MTS:
TRANSFERÊNCIA DE
DADOS DE ATÉ
480MPS, 1.8M DE
COMPRIMENTO, PARA
USO EM IMPRESSORAS
A HDS EXTERNOS.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CHOKI CHOKI 18,30 166 3.037,80

0009 KEYSTONE RJ45
CONECTOR FEMEA
CAT5E: CONECTOR
FÊMEA RJ45 CAT5E 8V
BRANCO.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

FORTREK FORTREK 41,50 235 9.752,50



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 12 de 1034

0010 CONECTOR MACHO
CAT.5E U/UTP:CORPO
EM TERMOPLÁSTICO
DE ALTO IMPACTO NÃO
PROPAGANTE À
CHAMA; VIAS DE
CONTATO
PRODUZIDAS EM
BRONZE FOSFOROSO
COM CAMADAS DE 2,54
MICRÔMETROS DE
NÍQUEL E 1,27
MICRÔMETROS DE
OURO; COMPATÍVEL
COM OS PADRÕES DE
MONTAGEM T568A E
T569B; CONTATOS
ADEQUADOS PARA
CONDUTORES
SÓLIDOS OU
FLEXÍVEIS; PRODUTO
QUE ATENDE
POLÍTICAS DE
RESPEITO AO MEIO-
AMBIENTE
(ROHS).NORMAS
APLICÁVEIS: EIA/TIA
568 B.2 E SEUS
ADENDOS,
ISO/IEC11801, NBR
14565, FCC 68.5.
CERTIFICAÇÕES UL
LISTED - E173971 /
ISO9001/ISO14001 -
A1969/A10659.

DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

P8P8C100 SECCON 64,80 385 24.948,00

0011 DIGITALIZADOR
FOTOGRÁFICO
DOMÉSTICO: A
UNIDADE DE
TRANSPARÊNCIAS
INTEGRADA FACILITA A
DIGITALIZAÇÃO
MÚLTIPLA PORQUE
PODE SUPORTAR ATÉ
6 MOLDURAS DE ROLO
DE PELÍCULA DE 35MM,
4 SLIDES DE 35MM E
ATÉ UM FOTOGRAMA
COM FILME DE
FORMATO MÉDIO DE 6
X 12 MM.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

BROTHER ADS3100 BROTHER ADS3100 3.109,00 5 15.545,00

0012 EXTENSÃO ELÉTRICA 3
PINOS:CABO PP
ISOLAÇÃO 3 X 0,75 MM
CORRENTE MAXIMA 10
A TENSÃO/POTÊNCIA:
127V/1270W -
220V/2200W 5 METROS
USO: LIGA 3
APARELHOS COM
NOVO PADRÃO EM 3
PINOS (2P+1T)

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

UP3P UP3P 40,20 170 6.834,00

0013 FILTRO DE LINHA DE 6
TOMADAS: CABO DE
ENTRADA: 1,10M,TIPO
DE TOMADA: 10A –
TRIPOLAR
(2P+T)FREQUÊNCIA:
50HZ / 60HZ,
ACABAMENTO:
GABINETE PLÁSTICO E
TOMADAS NA COR
PRETA ,CHAVE
LIGA/DESLIGA E LED
INDICADOR DE
FUNCIONAMENTO
,PORTA FUSÍVEL (12A)
EXTERNO COM
UNIDADE RESERVA,
TOMADA NO NOVO
PADRÃO NBR 14 136,
TOMADAS: 6X.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

MULTICRAFT MULTICRAFT 35,50 170 6.035,00
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0014 FONTE PARA
COMPUTADOR 450
WATTS, FONTE DE
ALIMENTAÇÃO, COM
VOLTAGEM DE
127/220V,CORRENTE
DE 6/4A, FREQUÊNCIA
DE 50/60HZ E
POTÊNCIA REAL DE
230W, SUPORTANDO
PICOS DE 450W,
CONTEUDO DA
EMBALAGEM: 1 FONTE
DE ALIMENTACAO, 1
CABO DE
ALIMENTACAO,DIMENSAO
APROX. LARGURA: 15,
DIMENSAO APROX.
PROFUNDIDADE: 8.5,
DIMENSAO APROX.
ALTURA: 10, GARANTIA
DO FORNECEDOR: 12,
PESO LIQUIDO APROX:
0.65, VOLTAGEM:
BIVOLTS.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

C3Tech fonte 450w C3Tech 164,00 140 22.960,00

0015 GABINETE PARA
DESKTOP:COR PRETO,
MATERIAL EM AÇO
GALVANIZADO,2-BAIAS,
4-DRIVE 5.25, DRIVE
3.5- 1 EXTERNO / 5
INTERNOS, FORMATO
DE PLACA MÃE
COMPATÍVEL ATX E
MICRO ATX,
CONEXÕES USB E
ÁUDIO FRONTAIS,
FONTE DE ENERGIA
230W. GARANTIA DE 12
MESES

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

C3Tech 4baias fonte
400w

C3Tech 305,00 41 12.505,00

0016 HD EXTERNO
CAPACIDADE 1TB:
INTERFACE: USB 3.0, -
ROTAÇÃO: 5400 RPM,
TAXA MÁXIMA DE
TRANSFERÊNCIA: ATÉ
4,8 GBPS (USB 3.0),
COMPATIBILIDADE:
SISTEMA
OPERACIONAL
WINDOWS XP SP3,
WINDOWS VISTA®,
WINDOWS 7,
WINDOWS® 8 OU
SUPERIOR.

NORTE COMERCIO
LTDA

STEA1000400 SEAGATE 380,00 98 37.240,00

0017 HD EXTERNO 2TB SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

SEAGATE 2TB
EXTERNO

SEAGATE 480,00 98 47.040,00

0018 IMPRESSORA LASER
MONO HL-1212W,-
TECNOLOGIA DE
IMPRESSÃO: LASER
ELETROFOTOGRÁFICO,
VELOCIDADE MÁXIMA
EM COLOR (PPM): ATÉ
20PPM, RESOLUÇÃO
(MÁXIMA) EM DPI: ATÉ
2400 X 600 DPI,
MEMÓRIA PADRÃO: 32
MB, TEMPO DE
IMPRESSÃO DA
PRIMEIRA PÁGINA:
MENOS DE 10
SEGUNDOS,
PROCESSADOR: 200
MHZ, INTERFACES: USB
2.0 DE ALTA
VELOCIDADE,
WIRELESS, EMULAÇÃO:
GDI, DUPLEX
MANUAL,VOLUME
MÁXIMO DE CICLO
MENSAL: 10000
PÁGINAS, MANUSEIO
DO PAPEL,
CAPACIDADE DA
BANDEJA DE PAPEL:
150 FOLHAS,
CAPACIDADE DE SAÍDA
DO PAPEL: 50 FOLHAS,
TAMANHOS DO PAPEL:
A5 ATÉ OFÍCIO, TIPOS
DE PAPEL: PAPEL
NORMAL, FINO E
RECICLADO. GARANTIA
DE 1 ANO. IGUAL OU
SIMILAR

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

BROTHER HL-1212W BROTHER 1.989,00 50 99.450,00
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0019 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
LASER MONO DCP-
L2540DW, VISOR LCD: 2
LINHA,
VOLTAGEM:127V,
TECNOLOGIA DE
IMPRESSÃO: LASER,
VELOCIDADE MÁXIMA:
ATÉ 30 PPM,
RESOLUÇÃO (MÁXIMA):
ATÉ 2400 X 600 DPI,
MEMÓRIA PADRÃO:
32MB, INTERFACES:
USB DE ALTA
VELOCIDADE,
WIRELESS 802.11B/G/N,
EMULAÇÃO: PCL6 & BR-
SCRIPT3, DUPLEX,
VOLUME MÁXIMO DE
CICLO MENSAL: 10.000
PÁGINAS, CICLO
MENSAL
RECOMENDADO: 2.000
PÁGINAS,
COMPATIBILIDADE
COM DISPOSITIVOS
MÓVEIS: AIRPRINT,
GOOGLE CLOUD PRINT,
BROTHER
IPRINT&SCAN,
CORTADO
WORKPLACE, WI-FI
DIRECT, GARANTA DE 1
ANO. IGUAL OU
SIMILAR

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Brother DCP-L2540DW Brother 3.985,00 50 199.250,00

0020 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
ECOTANK L4260 IGUAL
OU SIMILAR

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Epson L4260 Epson 2.998,00 92 275.816,00

0021 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
ECOTANK L6161 IGUAL
OU SIMILAR

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

EcoTank L6161 Epson 3.399,00 80 271.920,00

0022 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
EPSON ECOTANK L3210
IGUAL OU SIMILAR

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

epson ecotank L3210 Epson 1.399,00 77 107.723,00

0023 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
EPSON ECOTANK L3250

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

epson ecotank L3250 Epson 1.598,00 84 134.232,00

0024 MEMORIA DESKTOP
DDR3 1333 2GB :
SDRAM DDR3 DE 240
PINOS, CAPACIDADE:
2GB ACELERAÇÃO:
DDR3 1600 (PC3 10600),
CAS LATÊNCIA: 9,
TENSÃO: 1.5V – NÃO
TEM MAIS NO
MERCADO ESSE
TAMANHO DE
MEMÓRIA

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

KINGSTON DDR3 1333
2GB

KINGSTON 75,00 114 8.550,00

0025 MEMORIA DESKTOP
DDR3 1333 4GB:
DESKTOP, PADRÃO:
DDR3, CAPACIDADE:
4GBFREQUÊNCIA:
1333MHZ, LATÊNCIA: 9-
9-9-24, PINAGEM: 240
PI, TENSÃO: 1,5V,
FORMATO DA
MEMÓRIA: DIMM.

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

K1333/4GB K-MEMORY 98,55 87 8.573,85

0026 MEMORIA NOTEBOOK
DDR3 1333 2GB:
VELOCIDADE: 1333MHZ,
TIPO: DDR3 CL(IDD): 9
CICLOS, ROW CYCLE
TIME (TRCMIN):
49.125NS (MIN.), 2GB
1RX16 256M X 64-BIT
PC3-10600, CL9 204-PIN
SODIMM. NÃO TEM
MAIS NO MERCADO
ESSE TAMANHO DE
MEMÓRIA

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

KINGSTON DDR3 1333
2GB

KINGSTON 138,50 90 12.465,00

0027 MEMORIA NOTEBOOK
DDR3 1333 4GB:
VELOCIDADE: 1333MHZ,
LATÊNCIA: 9,
VOLTAGEM: 1.5V,
PINAGEM: 204-PIN,
LATÊNCIA CAS: DDR3
SO-DIMM.

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

K1333S/4GB K-MEMORY 98,55 98 9.657,90
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0028 MONITOR LED 15,6"
WIDESCREEN (PAINEL
LED), RESOLUÇÃO:
1366X768@60HZ (HD),
CONTRASTE:
20.000.000:1, BRILHO:
180 D/M2, TEMPO DE
RESPOSTA: 8 MS,
NÚMERO DE CORES:
26200, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL
90, VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A
X L X P: 298,3 X 370,7 X
156,0 2,1 KG. GARANTIA
DE 1 ANO.

NORTE COMERCIO
LTDA

16HQ-LED HQ 342,00 10 3.420,00

0029 MONITOR LED 18,5’’
WIDESCREEN (PAINEL
LED)
RESOLUÇÃO:1440X900@60HZ
(HD), CONTRASTE:
1000:1, BRILHO:200
CD/M2, TEMPO DE
RESPOSTA: 5 MS
NÚMERO DE CORES:
MAIORES QUE 16,7
MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL
90, VERTICAL 60,
VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMESSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE (L
X P X A): 485X102X402
MM 2,1 KG. GARANTIA
DE 1 ANO

NORTE COMERCIO
LTDA

19.5 HQ-LED HQ 440,00 63 27.720,00

0030 MONITOR LED 19,5’’
WIDESCREEN (PAINEL
LED)
RESOLUÇÃO:1600X900@60HZ
(HD), CONSTRASTE:
20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA:
5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIORES QUE
16 MILHÕES, ÂNGULO
DE VISÃO:
HORIZONTAL 90,
VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A
X L X P: 346,3 X 464,6 X
156,0 2,1 KG. GARANTIA
DE 1 ANO.

CH3 COMERCIO E
NEGOCIOS LTDA

BM20X2HVW BLUECASE/BLUEVIX 587,00 10 5.870,00

0031 MONITOR LED 21,5”
WIDESCREEN:(PAINEL
LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD),
CONTRASTE:
20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA:
5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16
MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL
90, VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A
X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG. GARANTIA
DE 1 ANO

CH3 COMERCIO E
NEGOCIOS LTDA

BM22D3HVW BLUECASE/BLUEVIX 688,00 68 46.784,00

0032 MOUSE ÓPTICO:
DESIGN ERGONÔMICO,
CONECTOR USB, QUE
APRESENTE
SENSIBILIDADE MÍNIMA
DE 800 CPI, COM NO
MÍNIMO 03 BOTÕES +
SCROLL PARA
ROLAGEM DE TELA, E
QUE SEJA’’ PLUG AND
PLAY”COMPATÍVEL
COM LINUX E
WINDOWA
(2000/XP/VISTA)

NORTE COMERCIO
LTDA

MULTILASER MULTILASER 10,00 390 3.900,00
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0033 COMPUTADOR
COMPLETO CORE I3
4GB DE RAM DDR4,
SSD 240GB,
PROCESSADOR NO
MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS,
4 THEREADS E
FREQUÊNCIA DE 3.0
GHZ, TECLADO USB,
ABNT2, 107 TECLAS
COM FIO E MOUSE
USB, 800 DPI, 2
BOTÕES, SCROLL COM
FIO, WINDOWS 10
INSTALADO, MONITOR
LED 21,5”
WIDESCREEN:(PAINEL
LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD),
CONTRASTE:
20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA:
5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16
MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL
90, VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A
X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG.GARANTIA
DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Microtécnica Informática
Ltda

DTM12T410 +Monitor
22W-75KAN +Acessórios

TERAVIX 3.235,86 181 585.690,66

0034 COMPUTADOR
COMPLETO CORE I5
8GB DE RAM DDR4,
SSD 240 E 1TB DE HD,
PROCESSADOR NO
MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS,
4 THEREADS E
FREQUÊNCIA DE 3.0
GHZ, TECLADO USB,
ABNT2, 107 TECLAS
COM FIO E MOUSE
USB, 800 DPI, 2
BOTÕES, SCROLL COM
FIO, WINDOWS 10
INSTALADO, MONITOR
LED 21,5”
WIDESCREEN:(PAINEL
LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD),
CONTRASTE:
20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA:
5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16
MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL
90, VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A
X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG. GARANTIA
DE 1 ANO

Microtécnica Informática
Ltda

DTM12T510 +
Monit.22W-75KAN +
Acessórios

TERAVIX 3.930,50 96 377.328,00

0035 COMPUTADOR
COMPLETO CORE I7
8GB DE RAM DDR4,
SSD 480 E 1TB DE HD,
PROCESSADOR NO
MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS,
4 THEREADS E
FREQUÊNCIA DE 3.0
GHZ, TECLADO USB,
ABNT2, 107 TECLAS
COM FIO E MOUSE
USB, 800 DPI, 2
BOTÕES, SCROLL COM
FIO, WINDOWS 10
INSTALADO, MONITOR
LED 21,5”
WIDESCREEN:(PAINEL
LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD),
CONTRASTE:
20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2,
TEMPO DE RESPOSTA:
5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16
MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL
90, VERTICAL 50,
VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A
X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG. GARANTIA
DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Microtécnica Informática
Ltda

DTM12T710 +
Monit.22W-75KAN +
Acessórios

TERAVIX 5.125,28 89 456.149,92
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0036 MINI RACK PARA
SWITCH COM 19
POLEGADAS, FIXAÇÃO
EM PAREDE, SAÍDA DE
CABOS NA PARTE
INFERIOR E SUPERIOR,
LATERAIS REMOVÍVEIS.
PORTA COM VISOR EM
ACRÍLICO, PLANO DE
FIXAÇÃO MÓVEL E
REGULÁVEL NA
PROFUNDIDADE, DE
COR BEGE

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

INTELBRAS 19
POLEGADAS

INTELBRAS 315,00 74 23.310,00

0037 NOTEBOOK CORE I3
10ª GERAÇÃO;
UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD
256 GB INTERFACE
PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE 4
GB,DO TIPO SDRAM
DDR4 3000 MHZ OU
SUPERIOR, TELA DE
15.5 POLEGADAS
WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1366 X
768; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G;
CÂMERA INTEGRADA;
PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K,
PLACA REDE
10/100MBPS OU MAIOR
INTEGRADA; TECLADO
ABNT 2; MOUSE TOUCH
PAD C/FUNÇÃO
SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E
BATERIA 6 CÉLULAS,
DURAÇÃO MÍNIMA
6HORAS. VOLTAGEM
ENTRADA 100~240V,
50~60HZ, SAÍDA 19V DC
WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA
DE NO MÍNIMO 1 ANO.

NORTE COMERCIO
LTDA

FE15 VAIO 2.260,00 87 196.620,00

0038 38 NOTEBOOK
CORE I5 10ª GERAÇÃO;
UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD
256 GB INTERFACE
PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE
8GB,DO TIPO SDRAM
DDR4 3000 MHZ OU
SUPERIOR, TELA DE
15.5 POLEGADAS
WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1366 X
768; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G;
CÂMERA INTEGRADA;
PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K,
PLACA REDE
10/100MBPS OU MAIOR
INTEGRADA; TECLADO
ABNT 2; MOUSE TOUCH
PAD C/FUNÇÃO
SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E
BATERIA 6 CÉLULAS,
DURAÇÃO MÍNIMA
6HORAS. VOLTAGEM
ENTRADA 100~240V,
50~60HZ, SAÍDA 19V DC
WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA
DE NO MÍNIMO 1 ANO.

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Galaxy Book 2 Samsung 3.433,89 85 291.880,65
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0039 NOTEBOOK CORE I7
10ª GERAÇÃO;
UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD
512 GB INTERFACE
PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE
8GB,DO TIPO SDRAM
DDR4 3000 MHZ OU
SUPERIOR, TELA DE
15.5 POLEGADAS
WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1920 X
1080; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G;
CÂMERA INTEGRADA;
PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K,
PLACA REDE
10/100MBPS OU MAIOR
INTEGRADA; TECLADO
ABNT 2; MOUSE TOUCH
PAD C/FUNÇÃO
SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E
BATERIA 6 CÉLULAS,
DURAÇÃO MÍNIMA
6HORAS. VOLTAGEM
ENTRADA 100~240V,
50~60HZ, SAÍDA 19V DC
WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA
DE NO MÍNIMO 1 ANO.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

ACER A315 i7 8GB 15.6
SSD 512GB W11

ACER 6.584,00 52 342.368,00

0040 NO-BREAK 600 VA:
BIVOLT. ENTRADA
115/230V. SAÍDA 115V,
MÍNIMO 4 TOMADAS
ELÉTRICAS DE SAÍDA,
NO MÍNIMO DE 20
MINUTOS DE
AUTONOMIA.
GARANTIA DE 1 ANO

Microtécnica Informática
Ltda

4003 600VA TS Shara 456,97 91 41.584,27

0041 NO-BREAK 700 VA:
BIVOLT. ENTRADA
115/230V. SAÍDA 115V,
MÍNIMO 4 TOMADAS
ELÉTRICAS DE SAÍDA,
NO MÍNIMO 20
MINUTOS DE
AUTONOMIA.
GARANTIA DE 1 ANO.

Microtécnica Informática
Ltda

UPS New Orion Premium
6T 800Va

Lacerda 502,19 84 42.183,96

0042 NO-BREAK 1200 VA:
BIVOLT. ENTRADA
115/230V. SAÍDA 115V,
MÍNIMO 4 TOMADAS
ELÉTRICAS DE SAÍDA,
NO MÍNIMO 20
MINUTOS DE
AUTONOMIA.
GARANTIA DE 1 ANO.

Microtécnica Informática
Ltda

UPS New Orion Premium
6T 1200Va

Lacerda 578,51 81 46.859,31

0043 PEN DRIVE
CAPACIDADE: 8GB:
VELOCIDADE DE
LEITURA: ATÉ 13 MBPS,
VELOCIDADE DE TAXA
DE TRANSFERÊNCIA:
ATÉ 48 MBPS,
VELOCIDADE DE
GRAVAÇÃO: ATÉ 5
MBPS, DIMENSÕES (L X
A X P): 19 X 13 X 5,5 CM,
ARMAZENA ATÉ 2.000
MÚSICAS, 4.000 FOTOS
OU 400 MINUTOS DE
VÍDEO (VALORES
APROXIMADOS).

NORTE COMERCIO
LTDA

Pen Drive MULTILASER
Twist 8 GB

MULTILASER 22,00 175 3.850,00

0044 PEN DRIVE
CAPACIDADE 16GB:
FONTE DE ENERGIA:
DC 5V - VIA PORTA
USB, TAXA DE
TRANSFERÊNCIA: 48
MB/S, LEITURA ATÉ 10
MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ
3 MB/S, TEMPERATURA
AMBIENTE: 0º ~ 45º C,
INTERFACE USB 2.0 DE
ALTA VELOCIDADE,
SISTEMAS
OPERACIONAIS:
WINDOWS 98, 2000, ME,
XP E VISTA/ MACOS 9.0
OU SUPERIORES/
LINUX 2.4 OU
SUPERIORES.

NORTE COMERCIO
LTDA

Pen Drive MULTILASER
Twist 16 GB

MULTILASER 30,00 205 6.150,00
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0045 PEN DRIVE
CAPACIDADE: 32GB:
CONEXÃO: USB 2.0,
FAÇA BACK UP,
TRANSFIRA DADOS,
COMPARTILHE SUAS
FOTOS, FILMES,
MÚSICAS, DADOS
PESSOAIS, AONDE
QUER QUE VOCÊ VÁ,
TOTALMENTE
COMPATÍVEL COM
WINDOWS 98 E
SUPERIORES, MAC OS
9.0 E SUPERIORES.

NORTE COMERCIO
LTDA

Pen Drive MULTILASER
Twist 32 GB

MULTILASER 32,00 135 4.320,00

0046 PROJETOR MULTIMIDIA
TECNOLOGIA: LCD,
BRILHO: EM CORES E
BRANCO:2800 LUMENS,
BRANCO, CONTRASTE:
300:1, RESOLUÇÃO:
WXGA, LENTE: ZOOM
MANUAL E ENFOQUE
MANUAL, NÚMERO
F/LONGITUDE FOCAL:
1,58-1,72/16,9MM,
20,28MM. RELAÇÃO
ZOOM:1,0-1,2,
LÂMPADA: 200W UHE(E-
TORL), TELA:
TAMANHO: 33 A 318
POL. DELOCAMENTO:
10:1, BRILHO NORMAL:
2800 LUMENS,
CONTRASTE: 3000:1
VERTICAL: -30 A +
30(AUTOMÁTICA),
HORIZONTAL: -30 A +30.
CONEXOES: 1X HDMI,
MONITOR USB, DIRECT
POWER OFF/ON,
ENTRADA DE ÁUDIO:
RCA(BRANCO/AZUL)X1,
SAÍDA DE ÁUDIO: 2WX1
VOLTAGEM: 100-240 V
CA +/- 10% 50/60HZ.
GARANTIA DE 1 ANO.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

EPSON CO-W01 EPSON 3.448,00 39 134.472,00

0047 PLACA MÃE LGA 1155 I3 SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

PCWARE 1155 PCWARE 431,00 64 27.584,00

0048 PLACA MÃE LGA 1155 I5 SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

PCWARE 1155 PCWARE 437,00 56 24.472,00

0049 PLACA MÃE LGA 1155 I7 SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

PCWARE 1155 PCWARE 456,00 63 28.728,00

0050 PLACA DE REDE S/FIO
COM INTERFACE
PCI(32BIT): COM OS
SEGUINTES
PADRÕES:LEEE
802.11N(DRAFT),
802.11G, 802.11B
OPERANDO NA
FREQUÊNCIA DE 2,4
GHZ ATÉ 2.4835 GHZ
COM SEGURANÇA
COMPATÍVEL COM
WEP, WPA E T
COMPLEMENTO: WPA2

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

MYMAX PCI MYMAX 119,00 52 6.188,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 20 de 1034

0051 PLACA PCI WIRELESS:
HARDWARE:INTERFACE:
PCI
EXPRESS,DIMENSÕES
(L X C X A): 120.8 X 78.5
X 21.5MM (4.8 X 3.1 X
0.8POL), TIPO DE
ANTENA:
ONIDIRECIONAL
DESTACÁVEL, GANHO
DE ANTENA:
2DBIWIRELESS:
PADRÕES WIRELESS:
IEEE 802.11N, IEEE
802.11G, IEEE 802.11B,
FRENQUÊNCIA: 2.400-
2.4835GHZ, EIRP:
<20DBM(EIRP), MODOS
WIRELESS: AD-HOC /
MODO
INFRAESTRUTURASEGURANÇA
WIRELESS: SUPORTA
WEP DE 64/128 BITS,
WPA-PSK/WPA2-PSK,
FILTRAGEM MAC
WIRELESS,
TECNOLOGIA DE
MODULAÇÃO: DBPSK,
DQPSK, CCK, OFDM, 16-
QAM, 64-QAM

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

MYMAX PCI EXPRESS MYMAX 99,00 95 9.405,00

0052 PROCESSADOR INTEL
CORE I3-10100F, 4-
CORE, 8-THREADS,
3.6GHZ (4.3GHZ
TURBO), CACHE 6MB,
LGA1200,
BX8070110100F

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

INTEL 10100 INTEL 949,00 62 58.838,00

0053 PROCESSADOR INTEL
CORE I5-10400F, 6-
CORE, 12-THREADS,
2.9GHZ (4.3GHZ
TURBO), CACHE 12MB,
LGA1200,
BX8070110400F-BR

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

INTEL 10400 INTEL 1.051,00 57 59.907,00

0054 PROCESSADOR INTEL
CORE I7-10700F,
CACHE 16MB, 2.9GHZ
(4.8GHZ MAX TURBO),
LGA 1200 -
BX8070110700F

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

INTEL 10700 INTEL 1.890,00 53 100.170,00

0055 ROTEADOR WIRELESS
300MBPS: DUAS
ANTENAS 5DBI – EEE
802.11N, 802.11G,
802.11B, 802.3, 802.3U –
4 PORTAS FAST
ETHERNET
10/100MBPS, WI-FI 11N.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

MERCUSYS 300MBPS MERCUSYS 104,50 170 17.765,00

0056 ROTEADOR WIRELESS
150MBPS: 2 PORTAS
ANTENA FIXA –
TECNOLOGIA: IEEE
802.11N, IEEE 802.11G,
IEEE 802.11B;
SEGURANÇA
WIRELESS:
WEP/WPA/WPA/WPA2/WPS;
FIREWALL: SPI
FIREWALL E GESTÃO
DE CONTROLE DE
ACESSO; INTERNET:
PPPOE,
DYNAMIC/STATIC IP;
QUALIDADE DE
TRANSMISSÃO: WMM
QOS; PROTOCOLOS: IP,
MAC, TCP, UDP, DDNS,
NAT/PAT

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

MERCUSYS 150MBPS MERCUSYS 93,89 150 14.083,50

0057 SWITCH GIGABIT DE
MESA COM 8 PORTAS
10/100/1000 LS1008G

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

MS108G MERCUSYS 160,00 85 13.600,00

0058 SWITCH 16P
10/100/1000MBPS

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

TEG1016D Tenda 536,69 72 38.641,68

0059 SWITCH 24 PORTAS -
GIGABIT - TP-LINK -
GRAFITE - TL-SG1024D,
IGUAL OU SIMILAR

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

TEG1024D Tenda 652,73 94 61.356,62
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0060 TECLADO PADRÃO
ABNT2, CONEXÃO VIA
PORTA USB, PLUG AND
PLAY, MINIMO DE 109
TECLAS – TECLA Ç,
COMPRIMENTO DO
CABO >= 1,5M, TECLAS
SILENCIOSAS ,
CONFORTÁVEIS. COR:
PRETO; COMPATÍVEL
COM WINDOWS 00 / XP
/ VISTA / 7,
COMPOSIÇÃO:
TERMOPLÁSTICOS,
METAIS E CIRCUITO
ELETRÔNICO.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

BRIGHT USB BRIGHT USB 24,50 325 7.962,50

0061 TELA DE PROJEÇÃO DE
PROJEÇÃO: RETRÁTIL
FORMATO: 1:1
QUADRADO, ÁREA DE
PROJEÇÃO: 1740X1740
MM, ÁREA TOTAL:
1895X1890 MM,
DIAGONAL: 97
POLEGADAS COM
TRIPÉ 43 TTM 100 VA

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

BETEC BT4560 BETEC 889,00 57 50.673,00

0062 FRAGMENTADORA-
CORTE EM TIRAS DE
6MM 8 FOLHAS +
CARTÃO + CD C/
CESTO DE 12 LTS –
110V DESIGN
ELEGANTE; ATÉ 8
FOLHAS A4 (75G/M2)
OU 1 CARTÃO DE
CRÉDITO OU 1 CD POR
VEZ; NÍVEL DE
SEGURANÇA 2 (NORMA
DIN 32757-1); BOTÃO
SEGURO EVITA
ACIDENTES COM
CRIANÇAS OU ANIMAIS;
BOTÃO COM 3
POSIÇÕES AUTO / ON /
OFF; SENSOR
AUTOMÁTICO DE
PRESENÇA DE PAPEL;
PROTEÇÃO CONTRA
SUPERAQUECIMENTO
DO MOTOR; ABERTURA
DE ENTRADA: 220MM;
FRAGMENTA 150
FOLHAS POR HORA;
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

MULTILASER 6MM 8
FOLHAS

MULTILASER 531,00 32 16.992,00

0063 REFIL DE TINTA 504 –
T6641120 PRETO –
ORIGINAL 127 ML –
RENDIMENTO
APROXIMADO 7.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 504 13
T6641120 PRETO 1

EPSON 31,00 2.050 63.550,00

0064 REFIL DE TINTA 504 –
T6641120 MAGENTA –
ORIGINAL 70 ML –
RENDIMENTO
APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 504 13
T6641120 MAGENTA

EPSON 33,00 1.450 47.850,00

0065 REFIL DE TINTA 504 –
T6641120 AMARELO –
ORIGINAL 70 ML –
RENDIMENTO
APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 504 13
T6641120 AMARELO

EPSON 29,00 1.450 42.050,00

0066 REFIL DE TINTA 504 –
T6641120 CIANO –
ORIGINAL 70 ML –
RENDIMENTO
APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 504 13
T6641120 CIANO 1

EPSON 29,00 1.450 42.050,00

0067 KIT ORIGINAL
GARRAFA EPSON T544
PARA ECOTANK:
CONTENDO NO KIT 1
REFIL PRETO 65ML, 1
REFIL CIANO 65ML, 1
REFIL MAGENTA 65ML,
1 REFIL AMARELO
65ML,COMPATIBILIDADE:L3110
/ L3150 / L3210 / L3250 /
L5190,RENDIMENTO
7500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

EPSON T544 Epson 219,00 850 186.150,00

0068 REFIL DE TINTA 544
PRETO, ORIGINAL 65
ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 4.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 544
PRETO, ORIGINAL 65
ML

EPSON 30,00 1.160 34.800,00
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0069 REFIL DE TINTA 544
MAGENTA, ORIGINAL 65
ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 4.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 544
MAGENTA, ORIGINAL 65

EPSON 30,00 150 4.500,00

0070 REFIL DE TINTA 544
AMARELO, ORIGINAL 65
ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 4.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 544
AMARELO, ORIGINAL 65

EPSON 32,00 150 4.800,00

0071 REFIL DE TINTA 544
CIANO, ORIGINAL 65 ML
– RENDIMENTO
APROXIMADO 4.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 544
CIANO, ORIGINAL 65 ML

EPSON 33,00 150 4.950,00

0072 KIT ORIGINAL
GARRAFA EPSON T664
PARA ECOTANK:
CONTENDO NO KIT 1
REFIL PRETO 70ML, 1
REFIL CIANO 70ML, 1
REFIL MAGENTA 70ML,
1 REFIL AMARELO
70ML,
COMPATIBILIDADE L110
/ L120 / L200 / L210 /
L220 / L355 / L365 / L455
/ L555 / L565 / L375 /
L575 / L1300 / L395 /
L495 /
L396,RENDIMENTO
6.500 PÁGINAS,CADA
COR.(ORIGINAL)

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

EPSON T664 Epson 189,00 930 175.770,00

0073 REFIL DE TINTA 664
PRETO, ORIGINAL 70
ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 4.000
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 664
PRETO, ORIGINAL 70
ML

EPSON 31,00 1.315 40.765,00

0074 REFIL DE TINTA 664
MAGENTA, ORIGINAL 70
ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 4.000
PÁGINAS

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 664
MAGENTA, ORIGINAL 70

EPSON 31,00 150 4.650,00

0075 REFIL DE TINTA 664
AMARELO, ORIGINAL 70
ML – RENDIMENTO
APROXIMADO 4.000
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 664
AMARELO, ORIGINAL 70

EPSON 33,00 150 4.950,00

0076 REFIL DE TINTA 664
CIANO, ORIGINAL 70 ML
– RENDIMENTO
APROXIMADO 4.000
PÁGINAS.(ORIGINAL)

VS Delgado Comércio
Eirelli

REFIL DE TINTA 664
CIANO, ORIGINAL 70 ML

EPSON 33,00 150 4.950,00

0077 REFIL TONER
COMPATIVEL PARA
USO EM BROTHER
TN580/TN650 200G

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION HIGH FUSION 54,00 170 9.180,00

0078 SCANNER DE MESA
ADS-1250W, DUPLEX,
WI-FI, BROTHER ,
IGUAL O SIMILAR

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

ADS-1250W Brother 1.861,25 80 148.900,00

0079 TONER BROTHER TN
420 (RECARGA) 1 KG

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION 6450 HIGH FUSION 149,00 163 24.287,00

0080 TONER BROTHER TN
1060 (RECARGA) 1 KG

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION 6450 HIGH FUSION 149,00 176 26.224,00

0081 TONER BROTHER TN
750 (RECARGA) 1 KG

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION 6450 HIGH FUSION 148,00 175 25.900,00

0082 TONER BROTHER TN
550 (RECARGA) 1 KG

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION 6450 HIGH FUSION 148,00 176 26.048,00

0083 TONER BROTHER TN
3382 (RECARGA) 1 KG

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION 6450 HIGH FUSION 95,00 165 15.675,00

0084 TONER BROTHER TN
3342 (RECARGA) 1 KG

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION 6450 HIGH FUSION 135,00 171 23.085,00

0085 TONER BROTHER TN
3372 (RECARGA) 1 KG

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION 6450 HIGH FUSION 99,00 215 21.285,00
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0086 TONER SAMSUNG D111
(RECARGA) MODELO
2070 FW

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

HIGH FUSION D111 HIGH FUSION 89,00 24 2.136,00

0087 CILINDRO BROTHER
DR420 DR410 DR450 |
TN420 TN410 TN450 |
HL2270DW HL2130
MFC7360N

Distrisupri Distribuidora e
Comercio Ltda Epp

DR420 DSI / CHINAMATE 52,00 125 6.500,00

0088 CILINDRO BROTHER
DR1060 | PARA TONER
TN1060 | DCP1512
HL1112 DCP1602
HL1212 DCP1617

Distrisupri Distribuidora e
Comercio Ltda Epp

DR1060 DSI / CHINAMATE 50,00 115 5.750,00

0089 CILINDRO BROTHER
DR-3302 DR-720 |
DCP8112 HL5452
DCP8152 DCP8157
MFC8952 8112 5452
8152 8157

Distrisupri Distribuidora e
Comercio Ltda Epp

DR3302 DSI / CHINAMATE 42,00 119 4.998,00

0090 KIT POWER BALUM HD
8000 ONIX SECURITY 16
CANAIS COM RAK 5U
COMPLETO

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

INTELBRAS INTELBRAS 1.399,00 61 85.339,00

0091 FONTE DE
ALIMENTAÇÃO
MULTISAÍDAS 05A 12V

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

INTELBRAS INTELBRAS 172,05 21 3.613,05

0092 CAIXAS DE CABO DE
REDE DUPLA CAPA
CAT5E EXTERNO 305
MTS MEGATON
HOMOLOGADO ANATEL

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

FURUKAWA SOHO
PLUS CAT.5E

FURUKAWA SOHO
PLUS

799,00 57 45.543,00

0093 NO-BREAK I XNB
1800VA 120V

Microtécnica Informática
Ltda

XNB 120V 1800VA Intelbras 1.255,93 79 99.218,47

0094 CABEÇOTE DE
IMPRESSÃO EPSON
L220-L380-L3110-L3150-
L395-L495

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 599,00 36 21.564,00

0095 EIXO TRACIONADOR
COM DISCO EPSON
L220-L380-L3110-L3150-
L395-L495

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 69,00 40 2.760,00

0096 CABO FLAT CABEÇA DE
IMPRESSÃO L220-L380-
L3110-L3150-L395-L495

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 59,00 53 3.127,00

0097 CABEÇOTE DE
IMPRESSÃO EPSON
L3210, L3250

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 629,00 50 31.450,00

0098 EIXO TRACIONADOR
L3210, L3250

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 99,00 40 3.960,00

0099 CABO FLAT CABEÇA DE
IMPRESSÃO L3210,
L3250

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 64,25 35 2.248,75

0100 CABEÇOTE DE
IMPRESSÃO L4260

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 749,00 40 29.960,00

0101 CABO FLAT CABEÇA DE
IMPRESSÃO L4260

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 69,00 49 3.381,00

0102 EIXO TRACIONADOR
L4260

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 79,00 38 3.002,00

0103 ALMOFADA DE TINTA
PARA IMPRESSORAS
EPSON.

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 39,00 113 4.407,00

0104 PASTA TÉRMICA
SILVER

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

silver silver 29,00 134 3.886,00

0105 SSD SATA 3 128GB TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

P3-128GB KINGSPEC 138,55 92 12.746,60

0106 SSD SATA 3 240GB TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

P4-240GB KINGSPEC 178,55 87 15.533,85

0107 SSD SATA 3 480GB TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

P4-480GB KINGSPEC 278,55 63 17.548,65
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0108 SSD SATA 3 512GB TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

P3-512GB KINGSPEC 278,55 74 20.612,70

0109 SSD NVME 128GB TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

NE-128 KINGSPEC 168,55 106 17.866,30

0110 SSD NVME 256GB TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

NE-256GB KINGSPEC 228,55 103 23.540,65

0111 SSD NVME 512GB TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

NE-512GB KINGSPEC 348,55 75 26.141,25

0112 MEMÓRIA RAM DDR4
PARA PC

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

K2400/4GB K-MEMORY 118,00 74 8.732,00

0113 MEMÓRIA RAM DDR4
NOTEBOOK

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

K2400S/4GB K-MEMORY 118,55 77 9.128,35

0114 CABO ADAPTADOR
SATA PARA USB
EYOOLD, ADAPTADOR
DE DISCO RÍGIDO USB
3.0 PARA SATA III,
CONVERSOR DE SSD
DE 2,5 POLEGADAS E
TRANSFERÊNCIA DE
DADOS HDD,
COMPATÍVEL COM
UASP

0,00 26 0,00

0115 KIT FERRO DE SOLDA
PARA COMPUTADOR:
01 FERRO DE SOLDA
(60W – 110V OU 220V),
01 LUPA DE BANCADA
C/SUPORTE,01
MULTIMETRO DIGITAL
C/ BIP SONORO,01
SUGADOR DE SOLDA
(CORPO DE ALUMÍNIO),
01 TUBO DE ESTANHO
15G,01 ALICATE DE
BICO,01 ALICATE DE
CORTE,01 PASTA PARA
SOLDA 110G,01 CHAVE
DE PRECISÃO KIT COM
31 PONTAS FENDA,
PHILIPS, TORX E
ESTOJO,01 JOGO DE 7
PINÇAS, 01 CAIXA DE
FERRAMENTAS.

0,00 8 0,00

0116 KIT TESTADOR DE
CABO DE
REDE:FORMATO DE
SINAL: IMPULSO MULTI-
FREQUÊNCIAL-
ALIMENTAÇÃO: 9V
6F22- STATUS SINAL DE
SAÍDA: 8V P-P-
EMISSOR: 9MA-
RECEPTOR: 28MA-
DISTÂNCIA MÁXIMA:
100 M

0,00 10 0,00

0117 KIT FIBRA OPTICA E
CONECTORIZAÇÃO: 1
CLIVADOR FC-6S; 1
MEDIDOR DE
POTÊNCIA ÓPTICA DE 1
X COM CONEXÃO SC
FC ST; 1
IDENTIFICADOR VISUAL
DE FALHAS (CANETA
ÓTICA) 10KM; 1
RECEPTÁCULO PARA
ÁLCOOL; 1 ALICATE
DECAPADOR; 1
ALICATE
DESCASCADOR (FIBRA
DROP); 2 CHAVES
ALLEN; 1 GABARITO DE
CONECTORIZAÇÃO; 1
BOLSA PARA
CLIVADOR; 1 BOLSA
PARA O KIT.

0,00 9 0,00

0118 ENGRENAGEM DE
ROLO FUSOR 8070
BROTHER

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

CARTRIDGE CARTRIDGE 14,15 72 1.018,80

Itens marcados com "*" estão cancelados.

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.
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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 - BAND (INDUSTRIAL SCIENTIFIC MEDICAL), VELOCIDADE DE ATÉ 1200MBPS, CANAL 1-14
CANAIS (SELEÇÃO DE DOMÍNIO UNIVERSAL), SEGURANÇA DE DADOR CRIPTOGRAFIA WEP
16/128BIT, SUPORTA 64/128BIT WEP, BEM COMO CRIPTOGRAFIA WPA/WPA2 E WPA-PSK/WPA1-
PSK, SUPORTA WINDOWS 2000, XP, VISTA, WIN7, MAC, LINUX SISTEMA OPERACIONAL,
INTERFACE DO HOST: ALTA
VELOCIDADE USB2.011, ANTENA DE GANHO DE 2DBI.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

TOP LINK TOP LINK 246 R$ 155,29 R$ 38.201,34 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:35:12

tp-LINK TL-LINK 246 R$ 155,00 R$ 38.130,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:04:01

CONFORME
PROPOSTA

TP-LINK 246 R$ 155,29 R$ 38.201,34 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:13:06

DWA-182 D-LINK 246 R$ 155,29 R$ 38.201,34 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:10:34

CHOKI USB
1200MBPS

CHOKI 246 R$ 150,90 R$ 37.121,40 Sim

0002 - ALICATE DE CRIMPAGEM RJ 11 E RJ 45 – COMPATÍVEL COM: RJ45 8P8C, RJ12 6P6C/6P4C/6P2C, RJ11 4P4C/4P2C,
MATERIAL: PP, TPR E AÇO CARBONO, MATERIAL DA LÂMINA:AÇO MN65,DIMENSÕES: 185 X 80 X 28 MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

TRAMONTINA TRAMONTINA 22 R$ 112,81 R$ 2.481,82 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:36:54

EZ CRIMP TOOL
LINK+

EZ CRIMP TOOL
LINK+

22 R$ 112,80 R$ 2.481,60 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:04:47

CONFORME
PROPOSTA

HOOPSON 22 R$ 112,81 R$ 2.481,82 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:14:47

AL0001 VIVITAR 22 R$ 112,81 R$ 2.481,82 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:11:48

IT-BLUE LE 1940 IT-BLUE LE 1940 22 R$ 110,50 R$ 2.431,00 Sim

0003 - ALICATE DE INSERÇÃO PARA TOMADA DE REDE:ESPECIFICAÇÕES, AJUSTE PARA: MÓDULO CORNING DE
IMPACTO COR: COMO IMAGENS MATERIAIS: PLÁSTICO ABS + AÇO, COMPRIMENTO: 165MM, FORMA: BICO, FUNÇÃO:
LINHA APERTADA, LINHA DE ROLAMENTO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

PUNCH DOWN PUNCH DOWN 16 R$ 71,91 R$ 1.150,56 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:37:43

Plus Cable Plus Cable 16 R$ 71,90 R$ 1.150,40 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:10:04

CONFORME
PROPOSTA

PIER TELECON 16 R$ 71,91 R$ 1.150,56 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:12:58

IT-BLUE LE IT-BLUE LE 16 R$ 71,50 R$ 1.144,00 Sim

0004 - BASE PARA MOUSE: MATERIAL DE TECIDO DE ALTA QUALIDADE E UMA BASE DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTE.
UNID 565 R$ 19,03

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MAXPRINT MAXPRINT 565 R$ 19,03 R$ 10.751,95 Sim
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MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:33:12

tp-LINK tp-LINK 565 R$ 19,00 R$ 10.735,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:10:44

CONFORME
PROPOSTA

MAXPRINT 565 R$ 19,03 R$ 10.751,95 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:47:56

KNUP KP-S02 KNUP KP-S02 565 R$ 19,03 R$ 10.751,95 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:15:41

AC027 MULTILASER 565 R$ 19,03 R$ 10.751,95 Sim

DARLU Indústria Têxtil
Ltda

40.223.106/0001-
79

27/12/2022 -
09:21:42

DLH DLH 565 R$ 19,02 R$ 10.746,30 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:06:12

SÃO LUCAS SÃO LUCAS 565 R$ 19,00 R$ 10.735,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:13:54

CHOKI CHOKI 565 R$ 18,90 R$ 10.678,50 Sim

0005 - CABO DE FORÇA BIPOLAR USADO EM: IMPRESSORAS , NOTEBOOKS , RADIO E OUTROS
APARELHOSCOMPRIMENTO DO CABO: 1,5 METROS, VOLTAGEM: 250 V, AMPERAGEM: 2.5 A, PINO REDONDO (TOMADA
PADRÃO), CONECTOR BIPOLAR 2P, NA COR PRETO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MULTILASER MULTILASER 225 R$ 22,19 R$ 4.992,75 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:46:52

GV BRASIL GV BRASIL 225 R$ 22,19 R$ 4.992,75 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:11:21

CONFORME
PROPOSTA

CSE 225 R$ 22,19 R$ 4.992,75 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:17:05

CF-03 X-CELL 225 R$ 22,19 R$ 4.992,75 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:14:35

CHOKI CHOKI 225 R$ 20,00 R$ 4.500,00 Sim

0006 - CABO DE REDE CAT-5E: CAIXA COM 305 MTS, AZUL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:22:22

Vo6 Vo6 66 R$ 1.624,51 R$ 107.217,66 Sim

DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

00.551.775/0001-
55

23/12/2022 -
12:05:53

CAT5E COPPERLAN 66 R$ 1.624,51 R$ 107.217,66 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

DEKO DEKO 66 R$ 1.624,51 R$ 107.217,66 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:37:38

U/UTP CAT5E
HOMOLOGADO
ANATEL

MPT 66 R$ 1.623,00 R$ 107.118,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:47:37

MEGATRON MEGATRON 66 R$ 1.624,51 R$ 107.217,66 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:12:30

CONFORME
PROPOSTA

FORCE LINE 66 R$ 1.624,51 R$ 107.217,66 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:48:14

MPT CABLE
CAT5E

MPT CABLE
CAT5E

66 R$ 1.624,51 R$ 107.217,66 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

26/12/2022 -
11:51:57

CABO LAN U/UTP
CAT 5e 4Px
24AWG CMX

WEC 66 R$ 1.624,51 R$ 107.217,66 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:17:51

CAT5E FORCE LINE 66 R$ 1.624,51 R$ 107.217,66 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:17:12

B3 CABLES B3 CABLES 66 R$ 1.645,20 R$ 108.583,20 Sim

0007 - CABO PARA MONITOR VGA HD15M X HD15M 1,8MTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MULTILASER MULTILASER 113 R$ 35,49 R$ 4.010,37 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:48:17

CENTRAL CABOS CENTRAL CABOS 113 R$ 35,49 R$ 4.010,37 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:13:10

CONFORME
PROPOSTA

K3 113 R$ 35,49 R$ 4.010,37 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:48:30

TOMATE MVG-
1002

TOMATE MVG-
1002

113 R$ 35,49 R$ 4.010,37 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:18:51

1,8 DEX 113 R$ 35,49 R$ 4.010,37 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:17:51

CHOKI CHOKI 113 R$ 29,50 R$ 3.333,50 Sim

0008 - CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 AB/BM 1,8MTS: TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 480MPS, 1.8M DE
COMPRIMENTO, PARA USO EM IMPRESSORAS A HDS EXTERNOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MULTILASER MULTILASER 166 R$ 19,96 R$ 3.313,36 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:49:03

MD9 MD9 166 R$ 19,96 R$ 3.313,36 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:13:45

CONFORME
PROPOSTA

VINIK 166 R$ 19,96 R$ 3.313,36 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:19:37

CB-0003 GENERICO 166 R$ 19,96 R$ 3.313,36 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:18:40

CHOKI CHOKI 166 R$ 18,30 R$ 3.037,80 Sim

0009 - KEYSTONE RJ45 CONECTOR FEMEA CAT5E: CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT5E 8V BRANCO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

FURUKAWA FURUKAWA 235 R$ 66,75 R$ 15.686,25 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:50:06

LINK+ LINK+ 235 R$ 66,75 R$ 15.686,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:14:21

CONFORME
PROPOSTA

YDTECH 235 R$ 66,75 R$ 15.686,25 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:20:26

CAT5 KEYSTONE 235 R$ 66,75 R$ 15.686,25 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:19:35

FORTREK FORTREK 235 R$ 58,00 R$ 13.630,00 Sim

0010 - CONECTOR MACHO CAT.5E U/UTP:CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À
CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL
E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS
ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO
MEIO-AMBIENTE (ROHS).NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5.
CERTIFICAÇÕES UL LISTED - E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

00.551.775/0001-
55

23/12/2022 -
12:05:53

P8P8C100 SECCON 385 R$ 110,43 R$ 42.515,55 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:52:14

Exbom Exbom 385 R$ 110,43 R$ 42.515,55 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:14:58

CONFORME
PROPOSTA

SOHO 385 R$ 110,43 R$ 42.515,55 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:21:29

CAT5E FORTREK 385 R$ 110,43 R$ 42.515,55 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:20:40

FORTREK RJ-45 FORTREK RJ-45 385 R$ 108,50 R$ 41.772,50 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 28 de 1034

0011 - DIGITALIZADOR FOTOGRÁFICO DOMÉSTICO: A UNIDADE DE TRANSPARÊNCIAS INTEGRADA FACILITA A
DIGITALIZAÇÃO MÚLTIPLA PORQUE PODE SUPORTAR ATÉ 6 MOLDURAS DE ROLO DE PELÍCULA DE 35MM, 4 SLIDES DE
35MM E ATÉ UM FOTOGRAMA COM FILME DE FORMATO MÉDIO DE 6 X 12 MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:54:59

EPSON EPSON 5 R$ 3.394,17 R$ 16.970,85 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:16:24

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 5 R$ 3.394,17 R$ 16.970,85 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:10:24

CANON CANON 5 R$ 3.394,00 R$ 16.970,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:22:02

BROTHER
ADS3100

BROTHER
ADS3100

5 R$ 3.328,20 R$ 16.641,00 Sim

0012 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 PINOS:CABO PP ISOLAÇÃO 3 X 0,75 MM CORRENTE MAXIMA 10 A TENSÃO/POTÊNCIA:
127V/1270W - 220V/2200W 5 METROS USO: LIGA 3 APARELHOS COM NOVO PADRÃO EM 3 PINOS (2P+1T)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MEGATRON MEGATRON 170 R$ 48,93 R$ 8.318,10 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:56:15

compact compact 170 R$ 48,80 R$ 8.296,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:17:01

CONFORME
PROPOSTA

LEVEL BLACK 170 R$ 48,93 R$ 8.318,10 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:22:28

3 PINOS FORCE LINE 170 R$ 48,93 R$ 8.318,10 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:23:00

UP3P UP3P 170 R$ 47,90 R$ 8.143,00 Sim

0013 - FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS: CABO DE ENTRADA: 1,10M,TIPO DE TOMADA: 10A – TRIPOLAR
(2P+T)FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ, ACABAMENTO: GABINETE PLÁSTICO E TOMADAS NA COR PRETA ,CHAVE
LIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO ,PORTA FUSÍVEL (12A) EXTERNO COM UNIDADE RESERVA,
TOMADA NO NOVO PADRÃO NBR 14 136, TOMADAS: 6X.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MEGATRON MEGATRON 170 R$ 41,86 R$ 7.116,20 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:57:10

MEGATRON MEGATRON 170 R$ 41,50 R$ 7.055,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:18:18

CONFORME
PROPOSTA

MULTILASER 170 R$ 41,86 R$ 7.116,20 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:49:01

ELGIN FL306 ELGIN FL306 170 R$ 41,86 R$ 7.116,20 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:23:12

6 TOMADAS
WI221

MULTILASER 170 R$ 41,86 R$ 7.116,20 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:23:43

MULTICRAFT MULTICRAFT 170 R$ 41,00 R$ 6.970,00 Sim

0014 - FONTE PARA COMPUTADOR 450 WATTS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM VOLTAGEM DE 127/220V,CORRENTE
DE 6/4A, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ E POTÊNCIA REAL DE 230W, SUPORTANDO PICOS DE 450W, CONTEUDO DA
EMBALAGEM: 1 FONTE DE ALIMENTACAO, 1 CABO DE ALIMENTACAO,DIMENSAO APROX. LARGURA: 15, DIMENSAO
APROX. PROFUNDIDADE: 8.5, DIMENSAO APROX. ALTURA: 10, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12, PESO LIQUIDO APROX:
0.65, VOLTAGEM: BIVOLTS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

DEKO DEKO 140 R$ 269,31 R$ 37.703,40 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:53:02

VFG500WP DASH 140 R$ 269,31 R$ 37.703,40 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:58:13

Corsair Corsair 140 R$ 269,30 R$ 37.702,00 Sim
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R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:19:10

CONFORME
PROPOSTA

DEKO 140 R$ 269,31 R$ 37.703,40 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:49:19

BRAZIL PC 230W BRAZIL PC 230W 140 R$ 269,31 R$ 37.703,40 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:24:03

KP-522 KNUP 140 R$ 269,31 R$ 37.703,40 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:12:48

Bansontech Bansontech 140 R$ 269,00 R$ 37.660,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:24:48

C3Tech fonte
450w

C3Tech 140 R$ 268,00 R$ 37.520,00 Sim

0015 - GABINETE PARA DESKTOP:COR PRETO, MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO,2-BAIAS, 4-DRIVE 5.25, DRIVE 3.5- 1
EXTERNO / 5 INTERNOS, FORMATO DE PLACA MÃE COMPATÍVEL ATX E MICRO ATX, CONEXÕES USB E ÁUDIO
FRONTAIS, FONTE DE ENERGIA 230W. GARANTIA DE 12 MESES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MULTILASER MULTILASER 41 R$ 332,63 R$ 13.637,83 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
16:59:14

MULTILASER MULTILASER 41 R$ 332,50 R$ 13.632,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:20:54

CONFORME
PROPOSTA

FORTREK 41 R$ 332,63 R$ 13.637,83 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:24:51

C3135+FONTE
230W

BRASIL PC 41 R$ 332,63 R$ 13.637,83 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:14:33

Mancer Mancer 41 R$ 332,00 R$ 13.612,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:26:38

C3Tech 4baias
fonte 400w

C3Tech 41 R$ 315,80 R$ 12.947,80 Sim

0016 - HD EXTERNO CAPACIDADE 1TB: INTERFACE: USB 3.0, - ROTAÇÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA DE
TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS
VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

SEAGATE SEAGATE 98 R$ 622,79 R$ 61.033,42 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:38:31

BASIC 1TB SEAGATE 98 R$ 621,00 R$ 60.858,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:53:26

Element 1Tb USB
3.0

WESTERN
DIGITAL

98 R$ 662,79 R$ 64.953,42 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:00:03

MULTILASER MULTILASER 98 R$ 622,79 R$ 61.033,42 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:21:31

CONFORME
PROPOSTA

SEAGATE 98 R$ 622,79 R$ 61.033,42 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:49:39

KNUP KP-HD807 KNUP KP-HD807 98 R$ 622,79 R$ 61.033,42 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

26/12/2022 -
16:25:51

KP-HD807 KNUP 98 R$ 622,79 R$ 61.033,42 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

STEA1000400 SEAGATE 98 R$ 622,79 R$ 61.033,42 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:17:33

Zinnia Zinnia 98 R$ 622,00 R$ 60.956,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:27:37

SEAGATE 1TB
EXTERNO

SEAGATE 98 R$ 618,35 R$ 60.598,30 Sim

0017 - HD EXTERNO 2TB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:22:59

Seagate 2tb Seagate 2tb 98 R$ 798,37 R$ 78.240,26 Sim
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ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

SEAGATE SEAGATE 98 R$ 798,37 R$ 78.240,26 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:39:12

BASIC 2TB SEAGATE 98 R$ 797,00 R$ 78.106,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:53:49

HDTB420XK3AA TOSHIBA 98 R$ 798,37 R$ 78.240,26 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:00:35

TOSHIBA TOSHIBA 98 R$ 798,50 R$ 78.253,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:23:34

CONFORME
PROPOSTA

SEAGATE 98 R$ 798,37 R$ 78.240,26 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:49:56

TOSHIBA
HDTB420XK3AA

TOSHIBA
HDTB420XK3AA

98 R$ 798,37 R$ 78.240,26 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

STEA2000400 HQ 98 R$ 798,37 R$ 78.240,26 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:18:11

Zinnia Zinnia 98 R$ 798,00 R$ 78.204,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:28:29

SEAGATE 2TB
EXTERNO

SEAGATE 98 R$ 795,00 R$ 77.910,00 Sim

0018 - IMPRESSORA LASER MONO HL-1212W,- TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRÁFICO,
VELOCIDADE MÁXIMA EM COLOR (PPM): ATÉ 20PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI, MEMÓRIA
PADRÃO: 32 MB, TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 10 SEGUNDOS, PROCESSADOR: 200 MHZ,
INTERFACES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS, EMULAÇÃO: GDI, DUPLEX MANUAL,VOLUME MÁXIMO DE
CICLO MENSAL: 10000 PÁGINAS, MANUSEIO DO PAPEL, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 150 FOLHAS,
CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 50 FOLHAS, TAMANHOS DO PAPEL: A5 ATÉ OFÍCIO, TIPOS DE PAPEL: PAPEL
NORMAL, FINO E RECICLADO. GARANTIA DE 1 ANO. IGUAL OU SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

BROTHER BROTHER 50 R$ 2.309,45 R$ 115.472,50 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:01:14

Brother Brother 50 R$ 2.309,45 R$ 115.472,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:24:36

CONFORME
PROPOSTA

BROTHER 50 R$ 2.309,45 R$ 115.472,50 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:08:27

IMPRESSORA
HL-1212W

BROTHER HL-
1212W

50 R$ 2.300,00 R$ 115.000,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:26:24

hl-1212w BROTHER 50 R$ 2.309,45 R$ 115.472,50 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
11:52:17

XEROX B225 XEROX B225 50 R$ 2.300,00 R$ 115.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:49:58

HL 1212 W BROTHER 50 R$ 2.309,45 R$ 115.472,50 Sim

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

27/12/2022 -
16:22:03

BROTHER/
HL1212

BROTHER/
HL1212

50 R$ 2.309,00 R$ 115.450,00 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:45:26

LASER HL1212W BROTHER 50 R$ 2.309,45 R$ 115.472,50 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:50:03

HL1212W BROTHER 50 R$ 2.200,00 R$ 110.000,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:29:31

BROTHER HL-
1212W

BROTHER 50 R$ 2.305,87 R$ 115.293,50 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:38:42

HL1212W BROTHER 50 R$ 2.309,45 R$ 115.472,50 Sim

0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW, VISOR LCD: 2 LINHA, VOLTAGEM:127V,
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 30 PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ 2400 X 600 DPI,
MEMÓRIA PADRÃO: 32MB, INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N, EMULAÇÃO: PCL6 & BR-
SCRIPT3, DUPLEX, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, CICLO MENSAL RECOMENDADO: 2.000
PÁGINAS, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER IPRINT&SCAN,
CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT, GARANTA DE 1 ANO. IGUAL OU SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

BROTHER BROTHER 50 R$ 4.625,53 R$ 231.276,50 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 31 de 1034

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:02:07

Brother Brother 50 R$ 4.625,53 R$ 231.276,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:25:09

CONFORME
PROPOSTA

BROTHER 50 R$ 4.625,53 R$ 231.276,50 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:09:39

IMPRESSORA
DCP-L2540

BROTHER DCP-
L2540

50 R$ 4.600,00 R$ 230.000,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:27:42

DCPL2540DW BROTHER 50 R$ 4.625,53 R$ 231.276,50 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
11:53:26

XEROX B225 XEROX B225 50 R$ 4.600,00 R$ 230.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:50:33

HL 1212 W BROTHER 50 R$ 4.625,53 R$ 231.276,50 Sim

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

27/12/2022 -
16:22:26

EPSON L2750 EPSON L2750 50 R$ 4.625,00 R$ 231.250,00 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:46:12

LASER MONO
DCPL2540DW

BROTHER 50 R$ 4.625,53 R$ 231.276,50 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:59:13

BROTHER B7535DW 50 R$ 4.500,00 R$ 225.000,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:30:21

Brother DCP-
L2540DW

Brother 50 R$ 4.615,00 R$ 230.750,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:39:02

DCP-L2540DW BROTHER 50 R$ 4.625,53 R$ 231.276,50 Sim

0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4260 IGUAL OU SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

23/12/2022 -
14:35:34

L4260 EPSON 92 R$ 3.709,60 R$ 341.283,20 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

EPSON EPSON 92 R$ 3.050,52 R$ 280.647,84 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:02:32

L4260 IGUAL OU
SIMILAR

EPSON 92 R$ 3.050,50 R$ 280.646,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:25:59

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 92 R$ 3.050,52 R$ 280.647,84 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:10:12

IMPRESSORA
EPSON L4260

EPSON L4260 92 R$ 3.000,00 R$ 276.000,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
11:54:23

EPSON L4260 EPSON L4260 92 R$ 3.000,00 R$ 276.000,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:03:48

L4260 Epson 92 R$ 7.000,00 R$ 644.000,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:52:00

L-4260 EPSON
ECOTANK

92 R$ 3.050,52 R$ 280.647,84 Sim

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

27/12/2022 -
16:22:59

EPSON L4260 EPSON L4260 92 R$ 3.050,00 R$ 280.600,00 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:47:01

ECOTANK L4260 EPSON 92 R$ 3.050,52 R$ 280.647,84 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:51:14

G3110 CANON 92 R$ 3.000,00 R$ 276.000,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:31:15

Epson L4260 Epson 92 R$ 2.998,00 R$ 275.816,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:39:18

L4260 EPSON 92 R$ 3.050,52 R$ 280.647,84 Sim

0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6161 IGUAL OU SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

23/12/2022 -
14:36:17

L6171 EPSON 80 R$ 5.497,50 R$ 439.800,00 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

EPSON EPSON 80 R$ 4.803,29 R$ 384.263,20 Sim
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MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:03:09

L6161 IGUAL OU
SIMILAR

EPSON 80 R$ 4.803,25 R$ 384.260,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:42:53

conforme proposta EPSON 80 R$ 4.803,29 R$ 384.263,20 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:11:38

IMPRESSORA
EPSON L6270

EPSON L6270 80 R$ 4.800,00 R$ 384.000,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
11:56:01

CANON G6010 CANON G6010 80 R$ 4.800,00 R$ 384.000,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:04:58

L6270 Epson 80 R$ 9.000,00 R$ 720.000,00 Não

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

27/12/2022 -
16:23:32

EPSON L6161 EPSON L 6161 80 R$ 4.803,00 R$ 384.240,00 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:51:59

DCPT820DW BROTHER 80 R$ 4.500,00 R$ 360.000,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:32:17

EcoTank L6161 Epson 80 R$ 4.799,00 R$ 383.920,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:39:41

L6161 EPSON 80 R$ 4.803,29 R$ 384.263,20 Sim

0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 IGUAL OU SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

23/12/2022 -
14:36:59

L3210 EPSON 77 R$ 2.874,75 R$ 221.355,75 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

EPSON EPSON 77 R$ 2.015,40 R$ 155.185,80 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:03:18

ECOTANK L3210
IGUAL OU

EPSON 77 R$ 2.015,40 R$ 155.185,80 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:43:50

conforme proposta EPSON 77 R$ 2.015,40 R$ 155.185,80 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:12:09

IMPRESSORA
EPSON L3210

EPSON L3210 77 R$ 2.000,00 R$ 154.000,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:28:28

L3250 EPSON 77 R$ 2.015,40 R$ 155.185,80 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
11:59:19

CANON G6010 CANON G6010 77 R$ 2.000,00 R$ 154.000,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:06:05

L3210 Epson 77 R$ 5.000,00 R$ 385.000,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:52:36

L3210 EPSON 77 R$ 2.015,40 R$ 155.185,80 Sim

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

27/12/2022 -
16:23:55

EPSON 3210 EPSON 3210 77 R$ 2.015,00 R$ 155.155,00 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:47:58

ECOTANK L3210 EPSON 77 R$ 2.015,40 R$ 155.185,80 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:52:31

L3250 EPSON 77 R$ 2.000,00 R$ 154.000,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:33:09

epson ecotank
L3210

Epson 77 R$ 2.009,00 R$ 154.693,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:39:56

L3210 EPSON 77 R$ 2.015,40 R$ 155.185,80 Sim

0023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

23/12/2022 -
14:37:42

L3250 EPSON 84 R$ 2.836,63 R$ 238.276,92 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:04:28

ECOTANK L3250 EPSON 84 R$ 2.015,07 R$ 169.265,88 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:44:30

conforme proposta EPSON 84 R$ 2.015,07 R$ 169.265,88 Sim
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:50:41

EPSON
ECOTANK L3250

EPSON
ECOTANK L3250

84 R$ 2.015,07 R$ 169.265,88 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:12:36

IMPRESSORA
EPSON L3250

EPSON L3250 84 R$ 2.000,00 R$ 168.000,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:28:58

L3250 EPSON 84 R$ 2.015,07 R$ 169.265,88 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
11:59:54

EPSON L3250 EPSON L3250 84 R$ 2.000,00 R$ 168.000,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:07:28

EcoTank L3250 Epson 84 R$ 5.000,00 R$ 420.000,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:53:04

3250 EPSON 84 R$ 2.015,07 R$ 169.265,88 Sim

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

27/12/2022 -
16:24:15

EPSON L3250 EPSON L3250 84 R$ 2.015,00 R$ 169.260,00 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:49:52

ECOTANK L3250 EPSON 84 R$ 2.015,07 R$ 169.265,88 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:52:54

L3250 EPSON 84 R$ 2.000,00 R$ 168.000,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:34:07

epson ecotank
L3250

Epson 84 R$ 1.992,00 R$ 167.328,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:40:13

L3250 EPSON 84 R$ 2.015,07 R$ 169.265,88 Sim

0024 - MEMORIA DESKTOP DDR3 1333 2GB : SDRAM DDR3 DE 240 PINOS, CAPACIDADE: 2GB ACELERAÇÃO: DDR3 1600
(PC3 10600), CAS LATÊNCIA: 9, TENSÃO: 1.5V – NÃO TEM MAIS NO MERCADO ESSE TAMANHO DE MEMÓRIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:40:27

K1333/2GB K-MEMORY 114 R$ 108,00 R$ 12.312,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:06:28

Kingston Kingston 114 R$ 109,25 R$ 12.454,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:45:18

conforme proposta KINGSTON 114 R$ 109,26 R$ 12.455,64 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:50:58

STROND 4GB
DDR3 1600
DESKTOP 1.5V

STROND 4GB
DDR3 1600
DESKTOP 1.5V

114 R$ 109,26 R$ 12.455,64 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
09:03:14

Indilinx Indilinx 114 R$ 109,00 R$ 12.426,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:30:11

DDR3 2GB 1333 OXYBR 114 R$ 109,26 R$ 12.455,64 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:20:03

smart smart 114 R$ 109,00 R$ 12.426,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:35:14

KINGSTON DDR3
1333 2GB

KINGSTON 114 R$ 105,00 R$ 11.970,00 Sim

L DE A B DANTAS 42.726.388/0001-
52

28/12/2022 -
01:02:25

2GB DDR3
1333MHZ
DESKTOP

KINGSTON 114 R$ 109,00 R$ 12.426,00 Sim

0025 - MEMORIA DESKTOP DDR3 1333 4GB: DESKTOP, PADRÃO: DDR3, CAPACIDADE: 4GBFREQUÊNCIA: 1333MHZ,
LATÊNCIA: 9-9-9-24, PINAGEM: 240 PI, TENSÃO: 1,5V, FORMATO DA MEMÓRIA: DIMM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:41:00

K1333/4GB K-MEMORY 87 R$ 214,00 R$ 18.618,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:07:23

Kingston Kingston 87 R$ 215,70 R$ 18.765,90 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:46:51

conforme proposta KINGSTON 87 R$ 215,70 R$ 18.765,90 Sim
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:51:14

STROND 4GB
DDR3 1333
DESKTOP 1.5V

STROND 4GB
DDR3 1333
DESKTOP 1.5V

87 R$ 215,70 R$ 18.765,90 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
09:02:52

Indilinx Indilinx 87 R$ 215,00 R$ 18.705,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:30:51

DDR3 4GB 1333 OXYBR 87 R$ 215,70 R$ 18.765,90 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:20:57

smart smart 87 R$ 215,00 R$ 18.705,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:35:57

KINGSTON DDR3
1333 4GB

KINGSTON 87 R$ 210,00 R$ 18.270,00 Sim

L DE A B DANTAS 42.726.388/0001-
52

28/12/2022 -
01:02:25

4GB DDR3
1333MHZ
DESKTOP

KINGSTON 87 R$ 215,00 R$ 18.705,00 Sim

0026 - MEMORIA NOTEBOOK DDR3 1333 2GB: VELOCIDADE: 1333MHZ, TIPO: DDR3 CL(IDD): 9 CICLOS, ROW CYCLE TIME
(TRCMIN): 49.125NS (MIN.), 2GB 1RX16 256M X 64-BIT PC3-10600, CL9 204-PIN SODIMM. NÃO TEM MAIS NO MERCADO
ESSE TAMANHO DE MEMÓRIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:08:01

Smart Smart 90 R$ 156,50 R$ 14.085,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:47:31

conforme proposta KINGSTON 90 R$ 156,64 R$ 14.097,60 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:52:06

STROND 4GB
DDR3 1600
NOTEBOOK 1.5V

STROND 4GB
DDR3 1600
NOTEBOOK 1.5V

90 R$ 156,64 R$ 14.097,60 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
09:02:25

Indilinx Indilinx 90 R$ 156,00 R$ 14.040,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:31:43

DDR3 2GB 1333 OXYBR 90 R$ 156,64 R$ 14.097,60 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:21:41

smart smart 90 R$ 156,00 R$ 14.040,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:36:52

KINGSTON DDR3
1333 2GB

KINGSTON 90 R$ 149,50 R$ 13.455,00 Sim

L DE A B DANTAS 42.726.388/0001-
52

28/12/2022 -
01:02:25

2GB DDR3
1333MHZ
NOTEBOOK

KINGSTON 90 R$ 156,00 R$ 14.040,00 Sim

0027 - MEMORIA NOTEBOOK DDR3 1333 4GB: VELOCIDADE: 1333MHZ, LATÊNCIA: 9, VOLTAGEM: 1.5V, PINAGEM: 204-
PIN, LATÊNCIA CAS: DDR3 SO-DIMM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:43:44

K1333S/4GB K-MEMORY 98 R$ 270,00 R$ 26.460,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:10:14

Smart Smart 98 R$ 271,80 R$ 26.636,40 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:48:06

conforme proposta KINGSTON 98 R$ 271,87 R$ 26.643,26 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:52:21

STROND 4GB
DDR3 1600
NOTEBOOK 1.5V

STROND 4GB
DDR3 1600
NOTEBOOK 1.5V

98 R$ 271,87 R$ 26.643,26 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
09:01:54

Indilinx Indilinx 98 R$ 271,00 R$ 26.558,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:32:33

DDR3 4GB 1333 OXYBR 98 R$ 271,87 R$ 26.643,26 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:22:24

smart smart 98 R$ 271,00 R$ 26.558,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:37:40

KINGSTON DDR3
1333 4GB

KINGSTON 98 R$ 269,30 R$ 26.391,40 Sim
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L DE A B DANTAS 42.726.388/0001-
52

28/12/2022 -
01:02:25

4GB DDR3
1333MHZ
NOTEBOOK

KINGSTON 98 R$ 271,00 R$ 26.558,00 Sim

0028 - MONITOR LED 15,6" WIDESCREEN (PAINEL LED), RESOLUÇÃO: 1366X768@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1,
BRILHO: 180 D/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, NÚMERO DE CORES: 26200, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90,
VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 298,3 X 370,7 X 156,0 2,1 KG.
GARANTIA DE 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

AOC AOC 10 R$ 1.006,76 R$ 10.067,60 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:54:26

E1670SWU/WM LG 10 R$ 1.006,76 R$ 10.067,60 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:12:35

PCTOP PCTOP 10 R$ 1.006,75 R$ 10.067,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:49:26

conforme proposta HQ 10 R$ 1.006,76 R$ 10.067,60 Sim

CH3 COMERCIO E
NEGOCIOS LTDA

43.684.445/0001-
40

26/12/2022 -
18:14:52

BM19X5HVW BLUECASE/BLUEVIX 10 R$ 1.006,00 R$ 10.060,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:34:45

E1670SWU/WM AOC 10 R$ 1.006,76 R$ 10.067,60 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

16HQ-LED HQ 10 R$ 1.006,76 R$ 10.067,60 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:38:25

BRX LED 15.6 BRX 10 R$ 999,00 R$ 9.990,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:40:31

HQ 15,6 PRETO
VGA HDMI

HQ 10 R$ 1.006,76 R$ 10.067,60 Sim

0029 - MONITOR LED 18,5’’ WIDESCREEN (PAINEL LED) RESOLUÇÃO:1440X900@60HZ (HD), CONTRASTE: 1000:1,
BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS NÚMERO DE CORES: MAIORES QUE 16,7 MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 60, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMESSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE (L X P X A):
485X102X402 MM 2,1 KG. GARANTIA DE 1 ANO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

23/12/2022 -
14:59:53

V206HQL ABI ACER 63 R$ 1.252,50 R$ 78.907,50 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

AOC AOC 63 R$ 976,75 R$ 61.535,25 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:54:51

MLP195HDMI PCTOP 63 R$ 976,75 R$ 61.535,25 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:13:55

PCTOP PCTOP 63 R$ 976,75 R$ 61.535,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:50:29

conforme proposta HP 63 R$ 976,75 R$ 61.535,25 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:13:29

MONITOR
PCFORT Z195

PCFORT Z195 63 R$ 970,00 R$ 61.110,00 Sim

CH3 COMERCIO E
NEGOCIOS LTDA

43.684.445/0001-
40

26/12/2022 -
18:14:52

BM19X5HVW BLUECASE/BLUEVIX 63 R$ 974,00 R$ 61.362,00 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

19.5 HQ-LED HQ 63 R$ 976,75 R$ 61.535,25 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:39:18

BRX LED 18.56 BRX 63 R$ 968,50 R$ 61.015,50 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:40:47

HQ 18,5 PRETO
VGA HDMI

HQ 63 R$ 976,75 R$ 61.535,25 Sim

0030 - MONITOR LED 19,5’’ WIDESCREEN (PAINEL LED) RESOLUÇÃO:1600X900@60HZ (HD), CONSTRASTE: 20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES: MAIORES QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO:
HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 346,3 X 464,6 X
156,0 2,1 KG. GARANTIA DE 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

23/12/2022 -
14:59:36

V206HQL ABI ACER 10 R$ 1.252,50 R$ 12.525,00 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

AOC AOC 10 R$ 891,88 R$ 8.918,80 Sim
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AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:55:16

20E1H + CABO
HDMI 1.4

AOC 10 R$ 891,88 R$ 8.918,80 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:15:05

PCTOP PCTOP 10 R$ 892,00 R$ 8.920,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:51:13

conforme proposta ACER 10 R$ 891,88 R$ 8.918,80 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:14:41

MONITOR
PCFORT Z195

PCFORT Z195 10 R$ 870,00 R$ 8.700,00 Sim

CH3 COMERCIO E
NEGOCIOS LTDA

43.684.445/0001-
40

26/12/2022 -
18:14:52

BM20X2HVW BLUECASE/BLUEVIX 10 R$ 891,00 R$ 8.910,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:36:27

C20E1H AOC 10 R$ 891,88 R$ 8.918,80 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:54:05

E195 CONCORDIA 10 R$ 891,88 R$ 8.918,80 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

V206HQL B ACER 10 R$ 891,88 R$ 8.918,80 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:40:30

BRX LED 19.5 BRX 10 R$ 889,25 R$ 8.892,50 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:41:02

HQ 19,5 LEC
PRETO

HQ 10 R$ 891,88 R$ 8.918,80 Sim

0031 - MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED) RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO:
HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG. GARANTIA DE 1 ANO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

23/12/2022 -
14:57:14

V206HQL ABI ACER 68 R$ 1.342,50 R$ 91.290,00 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

AOC AOC 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:55:54

E2270SWHEN AOC 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:16:24

PCTOP PCTOP 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:53:10

conforme proposta AOC 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:15:23

MONITOR HQ
22HQ-LED

HQ 22HQ-LED 68 R$ 1.250,00 R$ 85.000,00 Sim

CH3 COMERCIO E
NEGOCIOS LTDA

43.684.445/0001-
40

26/12/2022 -
18:14:53

BM22D3HVW BLUECASE/BLUEVIX 68 R$ 1.258,00 R$ 85.544,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
09:37:29

E2270WSWHWN AOC 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:08:30

E2270SWHEN AOC 68 R$ 1.255,00 R$ 85.340,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:54:32

E21.5 CONCORDIA 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

E2270SWHEN AOC 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:51:11

MONITOR 21,5
MLP215HDMI

PCTOP 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:41:20

WIDE 21,5
HD1080

HQ 68 R$ 1.258,45 R$ 85.574,60 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:42:39

BRX LED 21,5 BRX 68 R$ 1.239,40 R$ 84.279,20 Sim

0032 - MOUSE ÓPTICO: DESIGN ERGONÔMICO, CONECTOR USB, QUE APRESENTE SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 800 CPI,
COM NO MÍNIMO 03 BOTÕES + SCROLL PARA ROLAGEM DE TELA, E QUE SEJA’’ PLUG AND PLAY”COMPATÍVEL COM
LINUX E WINDOWA (2000/XP/VISTA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MULTILASER MULTILASER 390 R$ 16,82 R$ 6.559,80 Sim
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MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:17:03

MAXPRINT MAXPRINT 390 R$ 16,80 R$ 6.552,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:52:55

EXBOM MS9 EXBOM MS9 390 R$ 16,82 R$ 6.559,80 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:53:59

conforme proposta MULTILASER 390 R$ 16,82 R$ 6.559,80 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
10:56:57

KP-M611 KNUP 390 R$ 16,82 R$ 6.559,80 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

MULTILASER MULTILASER 390 R$ 16,82 R$ 6.559,80 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:24:29

Lendex Lendex 390 R$ 16,82 R$ 6.559,80 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:43:20

BRIGHT USB BRIGHT USB 390 R$ 15,90 R$ 6.201,00 Sim

0033 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GB DE RAM DDR4, SSD 240GB, PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS,
4 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2
BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E
PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG.GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

21/12/2022 -
14:18:18

intelcorp i3 bd
informatica/marca
propria

181 R$ 4.800,00 R$ 868.800,00 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

PC BRASIL PC BRASIL 181 R$ 4.810,40 R$ 870.682,40 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:56:21

i3-062 2022 WORKSTATION 181 R$ 4.810,40 R$ 870.682,40 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:18:56

BRX BRX 181 R$ 4.810,00 R$ 870.610,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:54:49

conforme proposta HP 181 R$ 4.810,40 R$ 870.682,40 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:16:33

COMPUTADOR
HD-HOME N210-
I3

HD SAT
INFORMÁTICA
HD-HOME N210-
I3

181 R$ 4.800,00 R$ 868.800,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
10:58:21

corporativo 01 BRASIL PC I3 181 R$ 4.810,40 R$ 870.682,40 Sim

Microtécnica Informática
Ltda

01.590.728/0002-
64

27/12/2022 -
15:29:09

DTM12T410
+Monitor 22W-
75KAN
+Acessórios

TERAVIX 181 R$ 4.810,00 R$ 870.610,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:55:43

GOLD G6400 PC FORT
PRNTIUM

181 R$ 4.810,40 R$ 870.682,40 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:52:07

NP-A03 PRÓPRIA 181 R$ 4.810,40 R$ 870.682,40 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:25:47

Eletronic Artssypc Eletronic Artssypc 181 R$ 4.810,00 R$ 870.610,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:41:37

INTELI3 9100F
COMPLETO

3GREEN 181 R$ 4.810,40 R$ 870.682,40 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:44:04

SKUL BUSINESS SKUL 181 R$ 4.800,00 R$ 868.800,00 Sim

0034 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 8GB DE RAM DDR4, SSD 240 E 1TB DE HD, PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2
NÚCLEOS, 4 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800
DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED)
RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS,
NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG. GARANTIA DE 1 ANO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

21/12/2022 -
14:18:47

INTELCORP i5 bd
informatica/marca
propria

96 R$ 5.900,00 R$ 566.400,00 Sim
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ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

PC BRASIL PC BRASIL 96 R$ 5.950,17 R$ 571.216,32 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:56:52

i5-062 2022 WORKSTATION 96 R$ 5.950,17 R$ 571.216,32 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:19:36

EVEREX EVEREX 96 R$ 5.950,00 R$ 571.200,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:55:45

conforme proposta FÁCIL 96 R$ 5.950,17 R$ 571.216,32 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:17:29

COMPUTADOR
HD-HOME N210-
I5

HD SAT
INFORMÁTICA
HD-HOME N210-
I5

96 R$ 5.900,00 R$ 566.400,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
10:59:08

CORPOTATIVO
01

BRASIL PC I5 96 R$ 5.950,17 R$ 571.216,32 Sim

Microtécnica Informática
Ltda

01.590.728/0002-
64

27/12/2022 -
15:30:30

DTM12T510 +
Monit.22W-75KAN
+ Acessórios

TERAVIX 96 R$ 5.950,00 R$ 571.200,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:57:04

I5 10400 PC FORT 96 R$ 5.950,17 R$ 571.216,32 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:52:43

NP-A05 PRÓPRIA 96 R$ 5.950,17 R$ 571.216,32 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:27:04

Eletronic Artssypc Eletronic Artssypc 96 R$ 5.960,00 R$ 572.160,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:41:56

COMPLETO BRAZIL PC 96 R$ 5.950,17 R$ 571.216,32 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:46:09

SKUL BUSINESS Skul 96 R$ 5.948,50 R$ 571.056,00 Sim

0035 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 8GB DE RAM DDR4, SSD 480 E 1TB DE HD, PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2
NÚCLEOS, 4 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800
DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED)
RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS,
NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

21/12/2022 -
14:19:07

intelcorp i7 bd
informatica/marca
propria

89 R$ 8.100,00 R$ 720.900,00 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

PC BRASIL PC BRASIL 89 R$ 8.112,20 R$ 721.985,80 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

23/12/2022 -
16:57:20

i7-062 2022 WORKSTATION 89 R$ 8.112,20 R$ 721.985,80 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:20:16

EVEREX EVEREX 89 R$ 8.112,00 R$ 721.968,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:56:25

conforme proposta PC 89 R$ 8.112,20 R$ 721.985,80 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:18:09

COMPUTADOR
HD-HOME N210-
I5

HD SAT
INFORMÁTICA
HD-HOME N210-
I5

89 R$ 8.100,00 R$ 720.900,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
10:59:54

CORPORATIVO
01

brasil pc I7 89 R$ 8.112,20 R$ 721.985,80 Sim

Microtécnica Informática
Ltda

01.590.728/0002-
64

27/12/2022 -
15:31:49

DTM12T710 +
Monit.22W-75KAN
+ Acessórios

TERAVIX 89 R$ 8.110,00 R$ 721.790,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:57:33

I7 10700 PC FORT 89 R$ 8.112,20 R$ 721.985,80 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:54:25

NP-A07 PRÓPRIA 89 R$ 8.112,20 R$ 721.985,80 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:27:52

Eletronic Artssypc Eletronic Artssypc 89 R$ 8.112,00 R$ 721.968,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:42:18

COMPLETO BRAZIL PC 89 R$ 8.112,20 R$ 721.985,80 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:46:52

SKUL BUSINESS SKUL 89 R$ 8.100,00 R$ 720.900,00 Sim
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0036 - MINI RACK PARA SWITCH COM 19 POLEGADAS, FIXAÇÃO EM PAREDE, SAÍDA DE CABOS NA PARTE INFERIOR E
SUPERIOR, LATERAIS REMOVÍVEIS. PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO, PLANO DE FIXAÇÃO MÓVEL E REGULÁVEL NA
PROFUNDIDADE, DE COR BEGE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:20:57

Pier Telecom Pier Telecom 74 R$ 319,50 R$ 23.643,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:57:12

conforme proposta MAX ELETRON 74 R$ 319,91 R$ 23.673,34 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:30:07

TUDO FORTE TUDO FORTE 74 R$ 319,00 R$ 23.606,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:47:41

INTELBRAS 19
POLEGADAS

INTELBRAS 74 R$ 315,00 R$ 23.310,00 Sim

0037 - NOTEBOOK CORE I3 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 256 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE 4 GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1366 X 768; REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM, FAX/MODEM
56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA
19V DC WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

21/12/2022 -
14:20:01

A515 acer 87 R$ 4.600,00 R$ 400.200,00 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

POSITIVO POSITIVO 87 R$ 4.640,70 R$ 403.740,90 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:21:39

LENOVO LENOVO 87 R$ 4.640,00 R$ 403.680,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:58:37

conforme proposta SANSUNG 87 R$ 4.640,70 R$ 403.740,90 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:19:07

NOTEBOOK
ACER A315-58-
38SD

ACER A315-58-
38SD

87 R$ 4.600,00 R$ 400.200,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:06:54

LENOVO
IDEAPAD i3 4GB
RAM SSD256
W11

LENOVO
IDEAPAD i3 4GB
RAM SSD256
W11

87 R$ 4.600,00 R$ 400.200,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:09:40

Fe15 Vaio 87 R$ 4.640,00 R$ 403.680,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:59:18

IDEAPED I5itI6
INTEL CORE
INTEL

LENOVO 87 R$ 4.640,70 R$ 403.740,90 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

FE15 VAIO 87 R$ 4.640,70 R$ 403.740,90 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:31:45

Multilaser Multilaser 87 R$ 4.640,00 R$ 403.680,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:42:54

3I I3 1115G4 LENOVO 87 R$ 4.640,70 R$ 403.740,90 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:48:33

ACER A315 i3
4GB 15.6 SSD
256GB W11

ACER 87 R$ 4.635,89 R$ 403.322,43 Sim

0038 - 38NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 256 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1366 X 768; REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM, FAX/MODEM
56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA
19V DC WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

21/12/2022 -
14:20:32

a515 acer 85 R$ 6.200,00 R$ 527.000,00 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

POSITIVO POSITIVO 85 R$ 6.218,30 R$ 528.555,50 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:22:46

LENOVO LENOVO 85 R$ 6.218,30 R$ 528.555,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
10:59:36

conforme proposta ASUS 85 R$ 6.218,30 R$ 528.555,50 Sim
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HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:19:50

NOTEBOOK
ACER A315-58-
573P

ACER A315-58-
573P

85 R$ 6.200,00 R$ 527.000,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:11:07

ACER ASPIRE 5
A515-54G-55HW

ACER ASPIRE 5
A515-54G-55HW

85 R$ 6.200,00 R$ 527.000,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:10:46

Galaxy Book 2 Samsung 85 R$ 6.215,00 R$ 528.275,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
15:59:57

IDEAPED I5iti6
INTEL I5

LENOVO 85 R$ 6.218,30 R$ 528.555,50 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

82MD0007BR LENOVO 85 R$ 6.218,30 R$ 528.555,50 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:35:41

Multilaser Multilaser 85 R$ 6.218,00 R$ 528.530,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:43:10

82MD0007BR LENOVO 85 R$ 6.218,30 R$ 528.555,50 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:49:22

ACER A315 i5
8GB 15.6 SSD
256GB W11

ACER 85 R$ 6.199,40 R$ 526.949,00 Sim

0039 - NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 512 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1920 X 1080; REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO
SCROLLING; ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM ENTRADA 100~240V,
50~60HZ, SAÍDA 19V DC WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

21/12/2022 -
14:23:14

a515 acer 52 R$ 7.500,00 R$ 390.000,00 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

POSITIVO POSITIVO 52 R$ 7.624,42 R$ 396.469,84 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:23:31

LENOVO LENOVO 52 R$ 7.624,40 R$ 396.468,80 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:00:39

conforme proposta DELL 52 R$ 7.624,42 R$ 396.469,84 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:20:23

NOTEBOOK
ACER A515-54-
76NA

ACER A515-54-
76NA

52 R$ 7.600,00 R$ 395.200,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:24:33

DELL VOSTRO
3510 I7

DELL VOSTRO
3510 I7

52 R$ 7.600,00 R$ 395.200,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:14:55

Fe15 Vaio 52 R$ 7.625,00 R$ 396.500,00 Não

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

NP550XDA-
KU1BR

SAMSUNG 52 R$ 7.624,42 R$ 396.469,84 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:36:34

Multilaser Multilaser 52 R$ 7.624,00 R$ 396.448,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:43:27

ASPIRE 5 A515-
54-76NA

ACER 52 R$ 7.624,42 R$ 396.469,84 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:50:17

ACER A315 i7
8GB 15.6 SSD
512GB W11

ACER 52 R$ 7.589,24 R$ 394.640,48 Sim

0040 - NO-BREAK 600 VA: BIVOLT. ENTRADA 115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO
MÍNIMO DE 20 MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1 ANO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

00.551.775/0001-
55

23/12/2022 -
12:05:53

SS3540 INTELBRAS 91 R$ 730,98 R$ 66.519,18 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

SMS SMS 91 R$ 730,98 R$ 66.519,18 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:24:21

INTELBRAS INTELBRAS 91 R$ 731,00 R$ 66.521,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:53:17

RAGTECH NEW
SAVE HOME
600VA

RAGTECH NEW
SAVE HOME
600VA

91 R$ 730,98 R$ 66.519,18 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:01:38

conforme proposta TS SHARA 91 R$ 730,98 R$ 66.519,18 Sim
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ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:00:57

600VA TS SHARA 91 R$ 730,98 R$ 66.519,18 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:27:02

RAGTECH NEW
SAVE 600VA

RAGTECH NEW
SAVE 600VA

91 R$ 730,00 R$ 66.430,00 Sim

Microtécnica Informática
Ltda

01.590.728/0002-
64

27/12/2022 -
15:33:51

4003 600VA TS Shara 91 R$ 730,00 R$ 66.430,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
16:01:24

600VA RAGETECH 91 R$ 730,98 R$ 66.519,18 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:38:15

Force Line Force Line 91 R$ 730,00 R$ 66.430,00 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:53:49

NEW RAGTECH 91 R$ 730,00 R$ 66.430,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:43:46

NEW ORION
PREMIUM 600 BL

LACERDA 91 R$ 730,96 R$ 66.517,36 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:51:04

INTELBRAS
600VA BIV

INTELBRAS 91 R$ 725,32 R$ 66.004,12 Sim

0041 - NO-BREAK 700 VA: BIVOLT. ENTRADA 115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO
MÍNIMO 20 MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

00.551.775/0001-
55

23/12/2022 -
12:05:53

ATTIV700BI INTELBRAS 84 R$ 912,57 R$ 76.655,88 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

SMS SMS 84 R$ 912,57 R$ 76.655,88 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:25:02

INTELBRAS INTELBRAS 84 R$ 912,50 R$ 76.650,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:54:48

RAGTECH NEW
SAVE HOME
700VA

RAGTECH NEW
SAVE HOME
700VA

84 R$ 912,57 R$ 76.655,88 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:02:30

conforme proposta TS SHARA 84 R$ 912,57 R$ 76.655,88 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:01:39

700VA TS SHARA 84 R$ 912,57 R$ 76.655,88 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:28:07

RAGTECH NEW
EASY WAY 700VA

RAGTECH NEW
EASY WAY 700VA

84 R$ 910,00 R$ 76.440,00 Sim

Microtécnica Informática
Ltda

01.590.728/0002-
64

27/12/2022 -
15:37:21

UPS New Orion
Premium 6T
800Va

Lacerda 84 R$ 910,00 R$ 76.440,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
16:01:53

700VA RAGTECH 84 R$ 912,57 R$ 76.655,88 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:39:02

Force Line Force Line 84 R$ 912,00 R$ 76.608,00 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:54:18

NEW RAGTECH 84 R$ 910,00 R$ 76.440,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:44:10

COMPACT XPRO
700

TS SHARA 84 R$ 912,57 R$ 76.655,88 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:51:56

INTELBRAS
700VA BIV

INTELBRAS 84 R$ 899,65 R$ 75.570,60 Sim

0042 - NO-BREAK 1200 VA: BIVOLT. ENTRADA 115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO
MÍNIMO 20 MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

00.551.775/0001-
55

23/12/2022 -
12:05:53

ATTIV600BI INTELBRAS 81 R$ 1.244,19 R$ 100.779,39 Sim

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

SMS SMS 81 R$ 1.244,19 R$ 100.779,39 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:25:33

INTELBRAS INTELBRAS 81 R$ 1.245,00 R$ 100.845,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:55:07

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA COD.
4137

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA COD.
4137

81 R$ 1.244,19 R$ 100.779,39 Sim
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R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:03:11

conforme proposta TS SHARA 81 R$ 1.244,19 R$ 100.779,39 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:05:06

1200VA FORCE LINE 81 R$ 1.244,19 R$ 100.779,39 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:28:45

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA

81 R$ 1.200,00 R$ 97.200,00 Sim

Microtécnica Informática
Ltda

01.590.728/0002-
64

27/12/2022 -
15:38:31

UPS New Orion
Premium 6T
1200Va

Lacerda 81 R$ 1.245,00 R$ 100.845,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

27/12/2022 -
16:02:29

1200VA RAGETCH 81 R$ 1.244,19 R$ 100.779,39 Sim

US
EMPREENDIMENTOS
LTDA

22.648.969/0001-
06

27/12/2022 -
17:55:26

NOBREAK
1200VA BIVOLT
7A UPS COMP

TS SHARA 81 R$ 1.244,19 R$ 100.779,39 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:39:57

Force Line Force Line 81 R$ 1.244,00 R$ 100.764,00 Sim

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:55:09

1200VA RAGTECH 81 R$ 1.244,00 R$ 100.764,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:44:25

4402 TS SHARA 81 R$ 1.244,19 R$ 100.779,39 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:52:45

INTELBRAS
1200VA BIV

INTELBRAS 81 R$ 1.218,34 R$ 98.685,54 Sim

0043 - PEN DRIVE CAPACIDADE: 8GB: VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 13 MBPS, VELOCIDADE DE TAXA DE
TRANSFERÊNCIA: ATÉ 48 MBPS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 5 MBPS, DIMENSÕES (L X A X P): 19 X 13 X 5,5 CM,
ARMAZENA ATÉ 2.000 MÚSICAS, 4.000 FOTOS OU 400 MINUTOS DE VÍDEO (VALORES APROXIMADOS).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

HP HP 175 R$ 37,87 R$ 6.627,25 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:26:49

MULTILASER MULTILASER 175 R$ 34,80 R$ 6.090,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:55:47

LEBOSS 16GB LEBOSS 16GB 175 R$ 37,87 R$ 6.627,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:03:57

conforme proposta MULTILASER 175 R$ 37,87 R$ 6.627,25 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
09:01:15

OEM OEM/Wernetech 175 R$ 37,00 R$ 6.475,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:06:05

8GB 2.0 MULTILASER 175 R$ 37,87 R$ 6.627,25 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

Pen Drive
MULTILASER
Twist 8 GB

MULTILASER 175 R$ 37,87 R$ 6.627,25 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:42:22

SANDISK SANDISK 175 R$ 37,87 R$ 6.627,25 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:53:29

MULTILASER
8GB USB

MULTILASER 175 R$ 37,50 R$ 6.562,50 Sim

0044 - PEN DRIVE CAPACIDADE 16GB: FONTE DE ENERGIA: DC 5V - VIA PORTA USB, TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 48
MB/S, LEITURA ATÉ 10 MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 3 MB/S, TEMPERATURA AMBIENTE: 0º ~ 45º C, INTERFACE USB 2.0 DE
ALTA VELOCIDADE, SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA/ MACOS 9.0 OU SUPERIORES/
LINUX 2.4 OU SUPERIORES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

HP HP 205 R$ 42,65 R$ 8.743,25 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:28:51

MULTILASER MULTILASER 205 R$ 42,65 R$ 8.743,25 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:06

CRUZER BLEADE
SDCZ50-016GB35

SANDISK 205 R$ 42,50 R$ 8.712,50 Sim
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:55:59

LEBOSS 16GB LEBOSS 16GB 205 R$ 42,65 R$ 8.743,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:04:34

conforme proposta MULTILASER 205 R$ 42,65 R$ 8.743,25 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
09:01:03

OEM OEM/Wernetech 205 R$ 42,00 R$ 8.610,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:06:42

16GB 2.0 MULTILASER 205 R$ 42,65 R$ 8.743,25 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

Pen Drive
MULTILASER
Twist 16 GB

MULTILASER 205 R$ 42,65 R$ 8.743,25 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:43:02

SANDISK SANDISK 205 R$ 42,65 R$ 8.743,25 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:54:08

MULTILASER
16GB USB

MULTILASER 205 R$ 42,50 R$ 8.712,50 Sim

0045 - PEN DRIVE CAPACIDADE: 32GB: CONEXÃO: USB 2.0, FAÇA BACK UP, TRANSFIRA DADOS, COMPARTILHE SUAS
FOTOS, FILMES, MÚSICAS, DADOS PESSOAIS, AONDE QUER QUE VOCÊ VÁ, TOTALMENTE COMPATÍVEL COM
WINDOWS 98 E SUPERIORES, MAC OS 9.0 E SUPERIORES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

HP HP 135 R$ 49,17 R$ 6.637,95 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:28:42

MULTILASER MULTILASER 135 R$ 49,00 R$ 6.615,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:06

ULLTRA SHIFT
SDC410-032G-
G46

SANSISK 135 R$ 49,00 R$ 6.615,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:56:28

STROND 32GB
3.0

STROND 32GB
3.0

135 R$ 49,17 R$ 6.637,95 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:05:49

conforme proposta MULTILASER 135 R$ 49,17 R$ 6.637,95 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
09:00:51

OEM OEM/Wernetech 135 R$ 49,00 R$ 6.615,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:07:21

32GB 2.0 MULTILASER 135 R$ 49,17 R$ 6.637,95 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

Pen Drive
MULTILASER
Twist 32 GB

MULTILASER 135 R$ 49,17 R$ 6.637,95 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:43:54

SANDISK SANDISK 135 R$ 49,17 R$ 6.637,95 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:54:44

MULTIALSER
32GB USB

MULTILASER 135 R$ 49,15 R$ 6.635,25 Sim

0046 - PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA: LCD, BRILHO: EM CORES E BRANCO:2800 LUMENS, BRANCO,
CONTRASTE: 300:1, RESOLUÇÃO: WXGA, LENTE: ZOOM MANUAL E ENFOQUE MANUAL, NÚMERO F/LONGITUDE FOCAL:
1,58-1,72/16,9MM, 20,28MM. RELAÇÃO ZOOM:1,0-1,2, LÂMPADA: 200W UHE(E-TORL), TELA: TAMANHO: 33 A 318 POL.
DELOCAMENTO: 10:1, BRILHO NORMAL: 2800 LUMENS, CONTRASTE: 3000:1 VERTICAL: -30 A + 30(AUTOMÁTICA),
HORIZONTAL: -30 A +30. CONEXOES: 1X HDMI, MONITOR USB, DIRECT POWER OFF/ON, ENTRADA DE ÁUDIO:
RCA(BRANCO/AZUL)X1, SAÍDA DE ÁUDIO: 2WX1 VOLTAGEM: 100-240 V CA +/- 10% 50/60HZ. GARANTIA DE 1 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

EPSON EPSON 39 R$ 3.448,37 R$ 134.486,43 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:29:30

EPSON EPSON 39 R$ 3.448,00 R$ 134.472,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:06:30

conforme proposta BRAZIL PC 39 R$ 3.448,37 R$ 134.486,43 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:23:36

PROJETOR
TOMATE MPR-
2009

TOMATE MPR-
2009

39 R$ 3.400,00 R$ 132.600,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:08:05

M18 BRASIL PC 39 R$ 3.448,37 R$ 134.486,43 Sim
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GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:29:29

TAKERS T6 TAKERS T6 39 R$ 3.400,00 R$ 132.600,00 Sim

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-
68

27/12/2022 -
18:45:27

Luuk Young Luuk Young 39 R$ 3.448,00 R$ 134.472,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:55:47

EPSON CO-W01 EPSON 39 R$ 4.945,75 R$ 192.884,25 Sim

0047 - PLACA MÃE LGA 1155 I3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:46:13

BPC-H61 BRAZIL PC 64 R$ 606,00 R$ 38.784,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:30:45

LGA 1155 I3 PCWARE 64 R$ 607,50 R$ 38.880,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:57:12

STROND KP-H61 STROND KP-H61 64 R$ 607,51 R$ 38.880,64 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:07:08

conforme proposta GOLDENTEC 64 R$ 607,51 R$ 38.880,64 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:27:07

PLACA MÃE
KNUP KP-H61

KNUP KP-H61 64 R$ 600,00 R$ 38.400,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:08:42

KP-H61/K KNUP 64 R$ 607,51 R$ 38.880,64 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:56:51

PCWARE 1155 PCWARE 64 R$ 606,45 R$ 38.812,80 Sim

0048 - PLACA MÃE LGA 1155 I5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:46:46

BPC-H61 BRAZIL PC 56 R$ 606,00 R$ 33.936,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:31:05

LGA 1155 I5 PCWARE 56 R$ 607,50 R$ 34.020,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:57:31

STROND KP-H61 STROND KP-H61 56 R$ 607,51 R$ 34.020,56 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:07:50

conforme proposta GOLDENTEC 56 R$ 607,51 R$ 34.020,56 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:27:39

PLACA MÃE
KNUP KP-H61

KNUP KP-H61 56 R$ 600,00 R$ 33.600,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:09:16

KP-H61/K knup 56 R$ 607,51 R$ 34.020,56 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:57:29

PCWARE 1155 PCWARE 56 R$ 606,45 R$ 33.961,20 Sim

0049 - PLACA MÃE LGA 1155 I7
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:47:16

BPC-H61 K-MEMORY 63 R$ 606,00 R$ 38.178,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:31:15

LGA 1155 I7 PCWARE 63 R$ 604,50 R$ 38.083,50 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:57:54

STROND KP-H61 STROND KP-H61 63 R$ 607,51 R$ 38.273,13 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:08:33

conforme proposta GOLDENTEC 63 R$ 607,51 R$ 38.273,13 Sim
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HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:28:03

PLACA MÃE
KNUP KP-H61

KNUP KP-H61 63 R$ 600,00 R$ 37.800,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:09:56

KP-H61/K knup 63 R$ 607,51 R$ 38.273,13 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:58:13

PCWARE 1155 PCWARE 63 R$ 606,45 R$ 38.206,35 Sim

0050 - PLACA DE REDE S/FIO COM INTERFACE PCI(32BIT): COM OS SEGUINTES PADRÕES:LEEE 802.11N(DRAFT),
802.11G, 802.11B OPERANDO NA FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ ATÉ 2.4835 GHZ COM SEGURANÇA COMPATÍVEL COM WEP,
WPA E T COMPLEMENTO: WPA2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:32:08

TP-LINK TP-LINK 52 R$ 140,00 R$ 7.280,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:58:19

PCI EXPRESS
WIFI 300MBPS
COM 2 ANTENAS

PCI EXPRESS
WIFI 300MBPS
COM 2 ANTENAS

52 R$ 140,02 R$ 7.281,04 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:09:58

conforme proposta TP-LINK 52 R$ 140,02 R$ 7.281,04 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
22:59:06

MYMAX PCI MYMAX 52 R$ 139,52 R$ 7.255,04 Sim

0051 - PLACA PCI WIRELESS: HARDWARE:INTERFACE: PCI EXPRESS,DIMENSÕES (L X C X A): 120.8 X 78.5 X 21.5MM (4.8
X 3.1 X 0.8POL), TIPO DE ANTENA: ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL, GANHO DE ANTENA: 2DBIWIRELESS: PADRÕES
WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, FRENQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ, EIRP: <20DBM(EIRP), MODOS
WIRELESS: AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURASEGURANÇA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS, WPA-
PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS, TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-
QAM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:33:03

TP-LINK TP-LINK 95 R$ 189,00 R$ 17.955,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:58:51

PCI EXPRESS
WIFI 300MBPS
COM 2 ANTENAS

PCI EXPRESS
WIFI 300MBPS
COM 2 ANTENAS

95 R$ 186,99 R$ 17.764,05 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:10:50

conforme proposta INTEL 95 R$ 186,99 R$ 17.764,05 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:00:13

MYMAX PCI
EXPRESS

MYMAX 95 R$ 185,00 R$ 17.575,00 Sim

0052 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100F, 4-CORE, 8-THREADS, 3.6GHZ (4.3GHZ TURBO), CACHE 6MB, LGA1200,
BX8070110100F
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

INTEL INTEL 62 R$ 1.125,46 R$ 69.778,52 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:50:52

I3-10100F INTEL 62 R$ 1.120,00 R$ 69.440,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:36:22

INTEL INTEL 62 R$ 1.125,50 R$ 69.781,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

BX8070110100F INTEL 62 R$ 1.125,46 R$ 69.778,52 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:12:18

CONFORME
PROPOSTA

INTEL 62 R$ 1.125,46 R$ 69.778,52 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:28:46

PROCESSADOR
INTEL
BX8070110100F

INTEL
BX8070110100F

62 R$ 1.120,00 R$ 69.440,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:12:09

BX8070110105F INTEL I3-10105F 62 R$ 1.125,46 R$ 69.778,52 Sim
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SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:02:54

INTEL 10100 INTEL 62 R$ 1.120,15 R$ 69.449,30 Sim

0053 - PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400F, 6-CORE, 12-THREADS, 2.9GHZ (4.3GHZ TURBO), CACHE 12MB, LGA1200,
BX8070110400F-BR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

INTEL INTEL 57 R$ 1.538,75 R$ 87.708,75 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:51:38

I5-10400F INTEL 57 R$ 1.537,00 R$ 87.609,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:36:37

INTEL INTEL 57 R$ 1.538,75 R$ 87.708,75 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

BX8070110400F-
BR

INTEL 57 R$ 1.538,75 R$ 87.708,75 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:12:58

CONFORME
PROPOSTA

INTEL 57 R$ 1.538,75 R$ 87.708,75 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:29:32

PROCESSADOR
INTEL
BX8070110400F-
BR

INTEL
BX8070110400F-
BR

57 R$ 1.500,00 R$ 85.500,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:13:14

I5-10400F INTEL 57 R$ 1.538,75 R$ 87.708,75 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:03:38

INTEL 10400 INTEL 57 R$ 1.535,00 R$ 87.495,00 Sim

0054 - PROCESSADOR INTEL CORE I7-10700F, CACHE 16MB, 2.9GHZ (4.8GHZ MAX TURBO), LGA 1200 - BX8070110700F
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

INTEL INTEL 53 R$ 33.147,42 R$ 1.756.813,26 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:52:17

I7-10700F INTEL 53 R$ 3.345,00 R$ 177.285,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:36:52

INTEL INTEL 53 R$ 3.347,00 R$ 177.391,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

BX8070110700F INTEL 53 R$ 3.347,42 R$ 177.413,26 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:13:40

CONFORME
PROPOSTA

INTEL 53 R$ 3.347,42 R$ 177.413,26 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:30:04

PROCESSADOR
INTEL
BX8070110700F

INTEL
BX8070110700F

53 R$ 3.300,00 R$ 174.900,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:14:06

BX8070110700F INTEL I7-10700F 53 R$ 3.347,42 R$ 177.413,26 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:04:36

INTEL 10700 INTEL 53 R$ 3.340,00 R$ 177.020,00 Sim

0055 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS: DUAS ANTENAS 5DBI – EEE 802.11N, 802.11G, 802.11B, 802.3, 802.3U – 4
PORTAS FAST ETHERNET 10/100MBPS, WI-FI 11N.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:38:19

TP-LINK TP-LINK 170 R$ 144,30 R$ 24.531,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:59:13

TP-LINK TL-
WR849N

TP-LINK TL-
WR849N

170 R$ 144,32 R$ 24.534,40 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:14:15

CONFORME
PROPOSTA

INTELBRAS 170 R$ 144,32 R$ 24.534,40 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:14:38

re707 MULTILASER 170 R$ 144,32 R$ 24.534,40 Sim
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SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:06:19

MERCUSYS
300MBPS

MERCUSYS 170 R$ 142,59 R$ 24.240,30 Sim

0056 - ROTEADOR WIRELESS 150MBPS: 2 PORTAS ANTENA FIXA – TECNOLOGIA: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE
802.11B; SEGURANÇA WIRELESS: WEP/WPA/WPA/WPA2/WPS; FIREWALL: SPI FIREWALL E GESTÃO DE CONTROLE DE
ACESSO; INTERNET: PPPOE, DYNAMIC/STATIC IP; QUALIDADE DE TRANSMISSÃO: WMM QOS; PROTOCOLOS: IP, MAC,
TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:38:40

TP-LINK TP-LINK 150 R$ 172,70 R$ 25.905,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:59:31

TP-LINK TL-
WR849N

TP-LINK TL-
WR849N

150 R$ 172,73 R$ 25.909,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:14:51

CONFORME
PROPOSTA

D-LINK 150 R$ 172,73 R$ 25.909,50 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:15:13

re707 MULTILASER 150 R$ 172,73 R$ 25.909,50 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:07:01

MERCUSYS
150MBPS

MERCUSYS 150 R$ 171,46 R$ 25.719,00 Sim

0057 - SWITCH GIGABIT DE MESA COM 8 PORTAS 10/100/1000 LS1008G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:52:58

MS108G MERCUSYS 85 R$ 322,00 R$ 27.370,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:39:18

8 PORTAS
10/100/1000
LS1008G

TP-LINK 85 R$ 323,80 R$ 27.523,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
10:59:47

MERCUSYS
MS108G

MERCUSYS
MS108G

85 R$ 323,81 R$ 27.523,85 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:16:00

CONFORME
PROPOSTA

TP-LINK 85 R$ 323,81 R$ 27.523,85 Sim

ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

26/12/2022 -
11:23:50

LS1008G TP-LINK 85 R$ 320,00 R$ 27.200,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

26/12/2022 -
11:53:21

MS108G MERCUSYS 85 R$ 323,81 R$ 27.523,85 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:16:15

LS-1008G TP-LINK 85 R$ 323,81 R$ 27.523,85 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:08:00

INTELBRAS 8
PORTAS
LS1008G

INTELBRAS 85 R$ 322,52 R$ 27.414,20 Sim

0058 - SWITCH 16P 10/100/1000MBPS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

TP LINK TP LINK 72 R$ 1.450,59 R$ 104.442,48 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:53:29

TEG1016D TENDA 72 R$ 1.448,00 R$ 104.256,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:40:19

D-LINK D-LINK 72 R$ 1.450,50 R$ 104.436,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

RE128 MULTILASER 72 R$ 1.450,59 R$ 104.442,48 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:00:07

HASIVO S800-
16G

HASIVO S800-
16G

72 R$ 1.450,59 R$ 104.442,48 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:16:32

CONFORME
PROPOSTA

TP-LINK 72 R$ 1.450,59 R$ 104.442,48 Sim
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ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

26/12/2022 -
11:25:04

TL-SG1016D TP-LINK 72 R$ 1.400,00 R$ 100.800,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

26/12/2022 -
11:53:53

DS-3E0516-E HIKVISION 72 R$ 1.450,59 R$ 104.442,48 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:16:56

TL-SG1016D TP-LINK 72 R$ 1.450,59 R$ 104.442,48 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:16:24

TEG1016D Tenda 72 R$ 1.450,00 R$ 104.400,00 Não

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:09:03

INTELBRAS 16P INTELBRAS 72 R$ 1.449,00 R$ 104.328,00 Sim

0059 - SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT - TP-LINK - GRAFITE - TL-SG1024D, IGUAL OU SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

TP LINK TP LINK 94 R$ 1.922,12 R$ 180.679,28 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:54:14

TL-SG1024 TP-LINK 94 R$ 1.920,00 R$ 180.480,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:41:12

TP-LINK TP-LINK 94 R$ 1.922,00 R$ 180.668,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TL-SG1024 TP-LINK 94 R$ 1.922,12 R$ 180.679,28 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:00:24

HASIVO S800-
24G

HASIVO S800-
24G

94 R$ 1.922,12 R$ 180.679,28 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
11:17:19

CONFORME
PROPOSTA

TP-LINK 94 R$ 1.922,12 R$ 180.679,28 Sim

ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

26/12/2022 -
11:25:56

TL-SG1024D TP-LINK 94 R$ 1.900,00 R$ 178.600,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

26/12/2022 -
11:54:48

DS-3E0524-E HIKVSION 94 R$ 1.922,12 R$ 180.679,28 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:17:49

TL-SG1024D TP-LINK 94 R$ 1.922,12 R$ 180.679,28 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:17:33

TEG1024D Tenda 94 R$ 1.920,00 R$ 180.480,00 Não

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:10:40

TP-LINK TL-
SG1024D

TP-LINK 94 R$ 1.920,35 R$ 180.512,90 Sim

0060 - TECLADO PADRÃO ABNT2, CONEXÃO VIA PORTA USB, PLUG AND PLAY, MINIMO DE 109 TECLAS – TECLA Ç,
COMPRIMENTO DO CABO >= 1,5M, TECLAS SILENCIOSAS , CONFORTÁVEIS. COR: PRETO; COMPATÍVEL COM
WINDOWS 00 / XP / VISTA / 7, COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

HP HP 325 R$ 42,73 R$ 13.887,25 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:42:01

C3PLUS C3PLUS 325 R$ 42,50 R$ 13.812,50 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

8260 MONOCRON 325 R$ 42,73 R$ 13.887,25 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:00:42

5+ cod. 015-0074 5+ cod. 015-0074 325 R$ 42,73 R$ 13.887,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:20:42

CONFORME
PROPOSTA

MULTILASER 325 R$ 42,73 R$ 13.887,25 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:19:39

TC144 MULTILASER 325 R$ 42,73 R$ 13.887,25 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

27/12/2022 -
18:45:51

MPC-8236 BRASIL PC 325 R$ 42,73 R$ 13.887,25 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:11:13

BRIGHT USB BRIGHT USB 325 R$ 41,90 R$ 13.617,50 Sim
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0061 - TELA DE PROJEÇÃO DE PROJEÇÃO: RETRÁTIL FORMATO: 1:1 QUADRADO, ÁREA DE PROJEÇÃO: 1740X1740 MM,
ÁREA TOTAL: 1895X1890 MM, DIAGONAL: 97 POLEGADAS COM TRIPÉ 43 TTM 100 VA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

BETEC BETEC 57 R$ 1.045,63 R$ 59.600,91 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:43:13

MULTILASER MULTILASER 57 R$ 1.045,00 R$ 59.565,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:21:28

CONFORME
PROPOSTA

MULTILASER 57 R$ 1.045,63 R$ 59.600,91 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:20:18

AC354 MULTILASER 57 R$ 1.045,63 R$ 59.600,91 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:32:51

TES TTM 180SA TES TTM 180SA 57 R$ 1.040,00 R$ 59.280,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

27/12/2022 -
22:44:52

BT4560 BETEC 57 R$ 1.045,63 R$ 59.600,91 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:12:15

BETEC BT4560 BETEC 57 R$ 1.039,00 R$ 59.223,00 Sim

0062 - FRAGMENTADORA- CORTE EM TIRAS DE 6MM 8 FOLHAS + CARTÃO + CD C/ CESTO DE 12 LTS – 110V DESIGN
ELEGANTE; ATÉ 8 FOLHAS A4 (75G/M2) OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO OU 1 CD POR VEZ; NÍVEL DE SEGURANÇA 2
(NORMA DIN 32757-1); BOTÃO SEGURO EVITA ACIDENTES COM CRIANÇAS OU ANIMAIS; BOTÃO COM 3 POSIÇÕES
AUTO / ON / OFF; SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO
MOTOR; ABERTURA DE ENTRADA: 220MM; FRAGMENTA 150 FOLHAS POR HORA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

23/12/2022 -
14:54:42

MULTILASER MULTILASER 32 R$ 554,00 R$ 17.728,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:44:19

Menno Menno 32 R$ 554,00 R$ 17.728,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:22:07

CONFORME
PROPOSTA

AURORA 32 R$ 554,00 R$ 17.728,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:13:09

MULTILASER
6MM 8 FOLHAS

MULTILASER 32 R$ 553,90 R$ 17.724,80 Sim

0063 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 PRETO – ORIGINAL 127 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 7.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

22/12/2022 -
09:30:22

REFIL DE TINTA
504 13 T6641120
PRETO 1

EPSON 2.050 R$ 72,10 R$ 147.805,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:45:44

EPSON EPSON 2.050 R$ 72,10 R$ 147.805,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T664 BK FASTPRINTER/IMPORTADO2.050 R$ 72,10 R$ 147.805,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:07

T664120 EPSON 2.050 R$ 72,00 R$ 147.600,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:32:48

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 2.050 R$ 72,10 R$ 147.805,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:35:37

EPSON 504
PRETO

EPSON 504
PRETO

2.050 R$ 72,00 R$ 147.600,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:14:05

EPSON T664
1120

Epson 2.050 R$ 72,00 R$ 147.600,00 Sim

0064 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 MAGENTA – ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

22/12/2022 -
09:32:21

REFIL DE TINTA
504 13 T6641120
MAGENTA

EPSON 1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:46:00

EPSON EPSON 1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T664 MAGENTA FASTPRINTER/IMPORTADO1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:07

T664320 EPSON 1.450 R$ 64,00 R$ 92.800,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:33:21

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:36:28

EPSON T504
MAGENTA

EPSON T504
MAGENTA

1.450 R$ 64,00 R$ 92.800,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:14:53

EPSON T664
1120

Epson 1.450 R$ 61,25 R$ 88.812,50 Sim

0065 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 AMARELO – ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:37:31

REFIL DE TINTA
504 13 T6641120
AMARELO

EPSON 1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:47:36

EPSON EPSON 1.450 R$ 64,80 R$ 93.960,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T664 Y FASTPRINTER/IMPORTADO1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:07

T664420 EPSON 1.450 R$ 64,00 R$ 92.800,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:42:23

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:37:23

EPSON T504
AMARELO

EPSON T504
AMARELO

1.450 R$ 64,00 R$ 92.800,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:15:46

EPSON T664
1120

Epson 1.450 R$ 61,50 R$ 89.175,00 Sim

0066 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 CIANO – ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:38:09

REFIL DE TINTA
504 13 T6641120
CIANO 1

EPSON 1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:47:52

EPSON EPSON 1.450 R$ 64,80 R$ 93.960,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T664 C FASTPRINTER/IMPORTADO1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:09

T664220 EPSON 1.450 R$ 64,00 R$ 92.800,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:42:58

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 1.450 R$ 64,85 R$ 94.032,50 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:38:00

EPSON T504
CIANO

EPSON T504
CIANO

1.450 R$ 64,00 R$ 92.800,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:16:24

EPSON T664
1120

Epson 1.450 R$ 61,25 R$ 88.812,50 Sim

0067 - KIT ORIGINAL GARRAFA EPSON T544 PARA ECOTANK: CONTENDO NO KIT 1 REFIL PRETO 65ML, 1 REFIL CIANO
65ML, 1 REFIL MAGENTA 65ML, 1 REFIL AMARELO 65ML,COMPATIBILIDADE:L3110 / L3150 / L3210 / L3250 /
L5190,RENDIMENTO 7500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:39:10

KIT ORIGINAL
GARRAFA
EPSON T544
PARA ECO

EPSON 850 R$ 271,20 R$ 230.520,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:48:22

EPSON EPSON 850 R$ 271,20 R$ 230.520,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

KIT T544 FASTPRINTER/IMPORTADO 850 R$ 271,20 R$ 230.520,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:09

T544 EPSON 850 R$ 271,00 R$ 230.350,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:43:29

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 850 R$ 271,20 R$ 230.520,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:17:09

EPSON T544 Epson 850 R$ 270,00 R$ 229.500,00 Sim

0068 - REFIL DE TINTA 544 PRETO, ORIGINAL 65 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:39:51

REFIL DE TINTA
544 PRETO,
ORIGINAL 65 ML

EPSON 1.160 R$ 63,41 R$ 73.555,60 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:48:45

EPSON EPSON 1.160 R$ 63,50 R$ 73.660,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T544 BK FASTPRINTER/IMPORTADO1.160 R$ 63,41 R$ 73.555,60 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:09

T544120 EPSON 1.160 R$ 63,00 R$ 73.080,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:46:00

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 1.160 R$ 63,41 R$ 73.555,60 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:41:17

EPSON T544
PRETO

EPSON T544
PRETO

1.160 R$ 63,40 R$ 73.544,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:17:51

EPSON 544 Epson 1.160 R$ 61,25 R$ 71.050,00 Sim

0069 - REFIL DE TINTA 544 MAGENTA, ORIGINAL 65 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:41:39

REFIL DE TINTA
544 MAGENTA,
ORIGINAL 65

EPSON 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:49:01

EPSON EPSON 150 R$ 64,50 R$ 9.675,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T544 M FASTPRINTER/IMPORTADO 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:08

T544320 EPSON 150 R$ 64,00 R$ 9.600,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:46:33

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:40:21

EPSON T544
MAGENTA

EPSON T544
MAGENTA

150 R$ 64,00 R$ 9.600,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:18:26

EPSON 544 EPSON 150 R$ 61,25 R$ 9.187,50 Sim

0070 - REFIL DE TINTA 544 AMARELO, ORIGINAL 65 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:42:31

REFIL DE TINTA
544 AMARELO,
ORIGINAL 65

EPSON 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim
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MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:49:23

EPSON EPSON 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T544 Y FASTPRINTER/IMPORTADO 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:08

T544420 EPSON 150 R$ 64,00 R$ 9.600,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:47:43

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:41:55

EPSON T544
AMARELO

EPSON T544
AMARELO

150 R$ 64,00 R$ 9.600,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:19:01

EPSON 544 Epson 150 R$ 61,25 R$ 9.187,50 Sim

0071 - REFIL DE TINTA 544 CIANO, ORIGINAL 65 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:57:27

REFIL DE TINTA
544 CIANO,
ORIGINAL 65 ML

EPSON 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:49:50

EPSON EPSON 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T544 C FASTPRINTER/IMPORTADO 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:08

T544220 EPSON 150 R$ 64,00 R$ 9.600,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:48:25

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 150 R$ 64,60 R$ 9.690,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:42:41

EPSON T544
CIANO

EPSON T544
CIANO

150 R$ 64,00 R$ 9.600,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:21:07

EPSON 544 Epson 150 R$ 61,25 R$ 9.187,50 Sim

0072 - KIT ORIGINAL GARRAFA EPSON T664 PARA ECOTANK: CONTENDO NO KIT 1 REFIL PRETO 70ML, 1 REFIL CIANO
70ML, 1 REFIL MAGENTA 70ML, 1 REFIL AMARELO 70ML, COMPATIBILIDADE L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L355 / L365
/ L455 / L555 / L565 / L375 / L575 / L1300 / L395 / L495 / L396,RENDIMENTO 6.500 PÁGINAS,CADA COR.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:58:09

KIT ORIGINAL
GARRAFA
EPSON T664
PARA ECO

EPSON 930 R$ 300,60 R$ 279.558,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:50:05

EPSON EPSON 930 R$ 300,00 R$ 279.000,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

KIT T664 FASTPRINTER/IMPORTADO 930 R$ 300,60 R$ 279.558,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:09

T664 EPSON 930 R$ 300,00 R$ 279.000,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:49:10

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 930 R$ 300,60 R$ 279.558,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:21:48

EPSON T664 Epson 930 R$ 295,00 R$ 274.350,00 Sim

0073 - REFIL DE TINTA 664 PRETO, ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
10:58:35

REFIL DE TINTA
664 PRETO,
ORIGINAL 70 ML

EPSON 1.315 R$ 61,10 R$ 80.346,50 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:51:45

EPSON EPSON 1.315 R$ 61,00 R$ 80.215,00 Sim
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R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T664 BK FASTPRINTER/IMPORTADO1.315 R$ 61,10 R$ 80.346,50 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:06

T664120 EPSON 1.315 R$ 61,00 R$ 80.215,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:49:34

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 1.315 R$ 61,10 R$ 80.346,50 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:22:36

Epson 664 preto
c13t66412a

Epson 1.315 R$ 60,00 R$ 78.900,00 Sim

0074 - REFIL DE TINTA 664 MAGENTA, ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000 PÁGINAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:00:02

REFIL DE TINTA
664 MAGENTA,
ORIGINAL 70

EPSON 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:51:51

EPSON EPSON 150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T664 MAGENTA FASTPRINTER/IMPORTADO 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:06

T664320 EPSON 150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:51:48

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:44:19

EPSON T664
MAGENTA

EPSON T664
MAGENTA

150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:23:30

Epson 664
magenta
c13t66432a

Epson 150 R$ 60,00 R$ 9.000,00 Sim

0075 - REFIL DE TINTA 664 AMARELO, ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:00:28

REFIL DE TINTA
664 AMARELO,
ORIGINAL 70

EPSON 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:51:57

EPSON EPSON 150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T664 Y FASTPRINTER/IMPORTADO 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:06

T664420 EPSON 150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:52:40

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:44:55

EPSON T664
AMARELO

EPSON T664
AMARELO

150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:24:00

Epson 664
amarelo
c13t66442a

Epson 150 R$ 60,00 R$ 9.000,00 Sim

0076 - REFIL DE TINTA 664 CIANO, ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:00:51

REFIL DE TINTA
664 CIANO,
ORIGINAL 70 ML

EPSON 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:52:01

EPSON EPSON 150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

T664 C FASTPRINTER/IMPORTADO 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:06

T664220 EPSON 150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim
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R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:53:04

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 150 R$ 61,10 R$ 9.165,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:46:15

EPSON T664
CIANO

EPSON T664
CIANO

150 R$ 61,00 R$ 9.150,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:24:42

Epson 664 ciano
c13t66422a

Epson 150 R$ 60,00 R$ 9.000,00 Sim

0077 - REFIL TONER COMPATIVEL PARA USO EM BROTHER TN580/TN650 200G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:53:25

Brother Brother 170 R$ 108,50 R$ 18.445,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TN580 FASTPRINTER/IMPORTADO 170 R$ 108,71 R$ 18.480,70 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:08

TN580/650 MTSI Compatível 170 R$ 100,00 R$ 17.000,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:53:35

CONFORME
PROPOSTA

KATUN 170 R$ 108,71 R$ 18.480,70 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:25:34

HIGH FUSION HIGH FUSION 170 R$ 99,00 R$ 16.830,00 Sim

0078 - SCANNER DE MESA ADS-1250W, DUPLEX, WI-FI, BROTHER , IGUAL O SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:02:06

SCANNER DE
MESA ADS-
1250W, DUPLEX,
WI-FI

BROTHER 80 R$ 3.046,67 R$ 243.733,60 Sim

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

23/12/2022 -
14:41:39

ADS-1250W BROTHER 80 R$ 3.089,90 R$ 247.192,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:55:08

Brother Brother 80 R$ 3.046,00 R$ 243.680,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

ADS-1250 BROTHER 80 R$ 3.046,67 R$ 243.733,60 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:54:10

CONFORME
PROPOSTA

BROTHER 80 R$ 3.046,67 R$ 243.733,60 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:31:11

SCANNER
BROTHER ADS-
1250W

BROTHER ADS-
1250W

80 R$ 3.000,00 R$ 240.000,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:21:31

ADS1250W BROTHER 80 R$ 3.046,67 R$ 243.733,60 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

27/12/2022 -
12:46:55

CANON DR C230 CANON DR C230 80 R$ 3.000,00 R$ 240.000,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

27/12/2022 -
15:18:50

ADS-1250W Brother 80 R$ 3.045,00 R$ 243.600,00 Não

AI SIM COMERCIO
LTDA

44.922.438/0001-
00

27/12/2022 -
19:56:31

ADS1250W BROTHER 80 R$ 3.000,00 R$ 240.000,00 Sim

VETORSCAN
SOLUCOES
CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI -
ME

11.113.866/0001-
25

27/12/2022 -
21:55:11

AD335WN AVISION 80 R$ 3.040,00 R$ 243.200,00 Não

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:27:24

BROTHER
ADS1250W

Brother 80 R$ 3.035,89 R$ 242.871,20 Sim

0079 - TONER BROTHER TN 420 (RECARGA) 1 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:02:48

TONER
BROTHER TN 420
(RECARGA) 1 KG

HIGH FUSION 163 R$ 248,19 R$ 40.454,97 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:54:36

Brother Brother 163 R$ 248,00 R$ 40.424,00 Sim
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R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TN420 FASTPRINTER/IMPORTADO 163 R$ 248,19 R$ 40.454,97 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:54:47

CONFORME
PROPOSTA

HIGH FUSION 163 R$ 248,19 R$ 40.454,97 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:28:15

HIGH FUSION
6450

HIGH FUSION 163 R$ 229,00 R$ 37.327,00 Sim

0080 - TONER BROTHER TN 1060 (RECARGA) 1 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:03:23

TONER
BROTHER TN
1060 (RECARGA)
1 KG

HIGH FUSION 176 R$ 248,19 R$ 43.681,44 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:54:58

Brother Brother 176 R$ 248,00 R$ 43.648,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TN1060 FASTPRINTER/IMPORTADO 176 R$ 248,19 R$ 43.681,44 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:55:19

CONFORME
PROPOSTA

HIGH FUSION 176 R$ 248,19 R$ 43.681,44 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:29:10

HIGH FUSION
6450

HIGH FUSION 176 R$ 229,00 R$ 40.304,00 Sim

0081 - TONER BROTHER TN 750 (RECARGA) 1 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:03:55

TONER
BROTHER TN 750
(RECARGA) 1 KG

HIGH FUSION 175 R$ 248,19 R$ 43.433,25 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:56:03

Brother Brother 175 R$ 248,00 R$ 43.400,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TN750 FASTPRINTER/IMPORTADO 175 R$ 248,19 R$ 43.433,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:56:54

CONFORME
PROPOSTA

HIGH FUSION 175 R$ 248,19 R$ 43.433,25 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:30:02

HIGH FUSION
6450

HIGH FUSION 175 R$ 229,00 R$ 40.075,00 Sim

0082 - TONER BROTHER TN 550 (RECARGA) 1 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:04:29

TONER
BROTHER TN 550
(RECARGA) 1 KG

HIGH FUSION 176 R$ 248,19 R$ 43.681,44 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:56:17

Brother Brother 176 R$ 248,00 R$ 43.648,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TN550 FASTPRINTER/IMPORTADO 176 R$ 248,19 R$ 43.681,44 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:57:19

CONFORME
PROPOSTA

HIGH FUSION 176 R$ 248,19 R$ 43.681,44 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:30:38

HIGH FUSION
6450

HIGH FUSION 176 R$ 229,00 R$ 40.304,00 Sim

0083 - TONER BROTHER TN 3382 (RECARGA) 1 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:05:01

TONER
BROTHER TN
3382 (RECARGA)
1 KG

HIGH FUSION 165 R$ 248,19 R$ 40.951,35 Sim
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MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:56:32

Brother Brother 165 R$ 248,00 R$ 40.920,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TN3382 FASTPRINTER/IMPORTADO 165 R$ 248,19 R$ 40.951,35 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:57:45

CONFORME
PROPOSTA

HIGH FUSION 165 R$ 248,19 R$ 40.951,35 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:31:42

HIGH FUSION
6450

HIGH FUSION 165 R$ 229,00 R$ 37.785,00 Sim

0084 - TONER BROTHER TN 3342 (RECARGA) 1 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:05:31

TONER
BROTHER TN
3342 (RECARGA)
1 KG

HIGH FUSION 171 R$ 248,19 R$ 42.440,49 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:56:47

Brother Brother 171 R$ 248,00 R$ 42.408,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TN3342 FASTPRINTER/IMPORTADO 171 R$ 248,19 R$ 42.440,49 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:58:09

CONFORME
PROPOSTA

HIGH FUSION 171 R$ 248,19 R$ 42.440,49 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:32:55

HIGH FUSION
6450

HIGH FUSION 171 R$ 229,00 R$ 39.159,00 Sim

0085 - TONER BROTHER TN 3372 (RECARGA) 1 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:06:04

TONER
BROTHER TN
3372 (RECARGA)
1 KG

HIGH FUSION 215 R$ 248,19 R$ 53.360,85 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:57:02

Brother Brother 215 R$ 248,00 R$ 53.320,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

TN3372 FASTPRINTER/IMPORTADO 215 R$ 248,19 R$ 53.360,85 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:58:48

CONFORME
PROPOSTA

HIGH FUSION 215 R$ 248,19 R$ 53.360,85 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:33:32

HIGH FUSION
6450

HIGH FUSION 215 R$ 229,00 R$ 49.235,00 Sim

0086 - TONER SAMSUNG D111 (RECARGA) MODELO 2070 FW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VS Delgado Comércio
Eirelli

12.665.218/0001-
44

23/12/2022 -
11:06:33

TONER
SAMSUNG D111
(RECARGA)
MODELO 2070

HIGH FUSION 24 R$ 185,53 R$ 4.452,72 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:58:00

SAMSUNG SAMSUNG 24 R$ 185,50 R$ 4.452,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

D111 FASTPRINTER/IMPORTADO 24 R$ 185,53 R$ 4.452,72 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:08

MLTD111 MTSI Compatível 24 R$ 150,00 R$ 3.600,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:59:16

CONFORME
PROPOSTA

HIGH FUSION 24 R$ 185,53 R$ 4.452,72 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:34:26

HIGH FUSION
D111

HIGH FUSION 24 R$ 180,00 R$ 4.320,00 Sim

0087 - CILINDRO BROTHER DR420 DR410 DR450 | TN420 TN410 TN450 | HL2270DW HL2130 MFC7360N
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:58:41

SAMSUNG SAMSUNG 125 R$ 163,80 R$ 20.475,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

DR420 FASTPRINTER/IMPORTADO 125 R$ 163,80 R$ 20.475,00 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:08

DR420 MTSI Compatível 125 R$ 160,00 R$ 20.000,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
13:59:38

CONFORME
PROPOSTA

BROTHER 125 R$ 163,80 R$ 20.475,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

27/12/2022 -
15:40:09

DR420 DSI / CHINAMATE 125 R$ 163,00 R$ 20.375,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:35:14

CARTRIDGE CARTRIDGE 125 R$ 99,00 R$ 12.375,00 Sim

0088 - CILINDRO BROTHER DR1060 | PARA TONER TN1060 | DCP1512 HL1112 DCP1602 HL1212 DCP1617
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:59:07

SAMSUNG SAMSUNG 115 R$ 197,00 R$ 22.655,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

DR1060 FASTPRINTER/IMPORTADO 115 R$ 197,13 R$ 22.669,95 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:08

DR1060 MTSI Compatível 115 R$ 180,00 R$ 20.700,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:00:06

CONFORME
PROPOSTA

BROTHER 115 R$ 197,13 R$ 22.669,95 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

27/12/2022 -
15:40:09

DR1060 DSI / CHINAMATE 115 R$ 197,00 R$ 22.655,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:36:10

CARTRIDGE
DR1060

CARTRIDGE 115 R$ 150,00 R$ 17.250,00 Sim

0089 - CILINDRO BROTHER DR-3302 DR-720 | DCP8112 HL5452 DCP8152 DCP8157 MFC8952 8112 5452 8152 8157
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
17:59:33

SAMSUNG SAMSUNG 119 R$ 588,00 R$ 69.972,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

DR3302 FASTPRINTER/IMPORTADO 119 R$ 588,43 R$ 70.023,17 Sim

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

26/12/2022 -
10:29:09

DR3302 MTSI Compatível 119 R$ 585,00 R$ 69.615,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:00:33

CONFORME
PROPOSTA

BROTHER 119 R$ 588,43 R$ 70.023,17 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

27/12/2022 -
15:40:09

DR3302 DSI / CHINAMATE 119 R$ 588,00 R$ 69.972,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:37:03

CARTRIDGE
DR3302

CARTRIDGE 119 R$ 290,00 R$ 34.510,00 Sim

0090 - KIT POWER BALUM HD 8000 ONIX SECURITY 16 CANAIS COM RAK 5U COMPLETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:00:38

Onix Security Onix Security 61 R$ 1.409,00 R$ 85.949,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:01:06

CONFORME
PROPOSTA

ONIX 61 R$ 1.409,23 R$ 85.963,03 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:38:36

INTELBRAS INTELBRAS 61 R$ 1.399,00 R$ 85.339,00 Sim

0091 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTISAÍDAS 05A 12V
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:01:30

METALTEX METALTEX 21 R$ 220,50 R$ 4.630,50 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

FC1205M4 FC FONTES 21 R$ 220,77 R$ 4.636,17 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:08:41

CONFORME
PROPOSTA

INTELBRAS 21 R$ 220,77 R$ 4.636,17 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:22:39

EF1205+ INTELBRAS 21 R$ 220,77 R$ 4.636,17 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:39:39

INTELBRAS INTELBRAS 21 R$ 199,00 R$ 4.179,00 Sim

0092 - CAIXAS DE CABO DE REDE DUPLA CAPA CAT5E EXTERNO 305 MTS MEGATON HOMOLOGADO ANATEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:02:03

MEGATRON MEGATRON 57 R$ 1.231,50 R$ 70.195,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:09:17

CONFORME
PROPOSTA

SHORO PLUS 57 R$ 1.231,64 R$ 70.203,48 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:40:36

FURUKAWA
SOHO PLUS
CAT.5E

FURUKAWA
SOHO PLUS

57 R$ 1.139,80 R$ 64.968,60 Sim

0093 - NO-BREAK I XNB 1800VA 120V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:02:41

INTELBRAS INTELBRAS 79 R$ 2.185,50 R$ 172.654,50 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

XNB1800 INTELBRAS 79 R$ 2.185,62 R$ 172.663,98 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:09:45

CONFORME
PROPOSTA

INTELBRAS 79 R$ 2.185,62 R$ 172.663,98 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:23:25

1800VA TS SHARA 79 R$ 2.185,62 R$ 172.663,98 Sim

Microtécnica Informática
Ltda

01.590.728/0002-
64

27/12/2022 -
15:40:18

XNB 120V
1800VA

Intelbras 79 R$ 2.185,00 R$ 172.615,00 Não

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:41:25

INTELBRAS
1800va biv

INTELBRAS 79 R$ 1.899,00 R$ 150.021,00 Sim

0094 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EPSON L220-L380-L3110-L3150-L395-L495
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:03:57

EPSON EPSON 36 R$ 702,30 R$ 25.282,80 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:10:21

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 36 R$ 702,43 R$ 25.287,48 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:43:04

CARTRIDGE CARTRIDGE 36 R$ 700,00 R$ 25.200,00 Sim

0095 - EIXO TRACIONADOR COM DISCO EPSON L220-L380-L3110-L3150-L395-L495
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:04:12

EPSON EPSON 40 R$ 88,00 R$ 3.520,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:10:50

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 40 R$ 88,10 R$ 3.524,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:43:36

CARTRIDGE CARTRIDGE 40 R$ 85,00 R$ 3.400,00 Sim
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0096 - CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L220-L380-L3110-L3150-L395-L495
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:04:32

EPSON EPSON 53 R$ 71,50 R$ 3.789,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:11:14

CONFORME
PROPOSTA

IMPORT 53 R$ 71,77 R$ 3.803,81 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:44:06

CARTRIDGE CARTRIDGE 53 R$ 70,00 R$ 3.710,00 Sim

0097 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EPSON L3210, L3250
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:04:48

EPSON EPSON 50 R$ 762,50 R$ 38.125,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

L3210 EPSON 50 R$ 762,73 R$ 38.136,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:11:40

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 50 R$ 762,73 R$ 38.136,50 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:44:35

CARTRIDGE CARTRIDGE 50 R$ 760,00 R$ 38.000,00 Sim

0098 - EIXO TRACIONADOR L3210, L3250
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:05:31

EPSON EPSON 40 R$ 135,50 R$ 5.420,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:12:35

CONFORME
PROPOSTA

SULINK 40 R$ 135,93 R$ 5.437,20 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:45:03

CARTRIDGE CARTRIDGE 40 R$ 120,00 R$ 4.800,00 Sim

0099 - CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L3210, L3250
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:05:53

EPSON EPSON 35 R$ 79,00 R$ 2.765,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

L3210 IMPORTADO 35 R$ 78,97 R$ 2.763,95 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:12:57

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 35 R$ 78,97 R$ 2.763,95 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:45:35

CARTRIDGE CARTRIDGE 35 R$ 75,00 R$ 2.625,00 Sim

0100 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO L4260
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:06:06

EPSON EPSON 40 R$ 841,00 R$ 33.640,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

25/12/2022 -
21:57:52

L4260 EPSON 40 R$ 841,07 R$ 33.642,80 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:13:22

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 40 R$ 841,07 R$ 33.642,80 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:46:06

CARTRIDGE CARTRIDGE 40 R$ 825,00 R$ 33.000,00 Sim
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0101 - CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L4260
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:06:47

EPSON EPSON 49 R$ 82,50 R$ 4.042,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:14:00

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 49 R$ 82,63 R$ 4.048,87 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:46:47

CARTRIDGE CARTRIDGE 49 R$ 80,00 R$ 3.920,00 Sim

0102 - EIXO TRACIONADOR L4260
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:07:05

EPSON EPSON 38 R$ 89,00 R$ 3.382,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:14:25

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 38 R$ 89,40 R$ 3.397,20 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:47:18

CARTRIDGE CARTRIDGE 38 R$ 85,00 R$ 3.230,00 Sim

0103 - ALMOFADA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:07:35

EPSON EPSON 113 R$ 42,25 R$ 4.774,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:14:49

CONFORME
PROPOSTA

EPSON 113 R$ 42,38 R$ 4.788,94 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:47:49

CARTRIDGE CARTRIDGE 113 R$ 39,00 R$ 4.407,00 Sim

0104 - PASTA TÉRMICA SILVER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:10:16

IMPLASTEC IMPLASTEC 134 R$ 42,50 R$ 5.695,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:15:20

CONFORME
PROPOSTA

IMPLASTEC 134 R$ 42,78 R$ 5.732,52 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:48:27

silver silver 134 R$ 39,00 R$ 5.226,00 Sim

0105 - SSD SATA 3 128GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:26:14

Goldenfir 128gb Goldenfir 128gb 92 R$ 299,79 R$ 27.580,68 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:55:36

P3-128GB KINGSPEC 92 R$ 298,00 R$ 27.416,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:10:32

Win Memory Win Memory 92 R$ 299,50 R$ 27.554,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:01:13

STROND SSD
SATA 128GB
S201

STROND SSD
SATA 128GB
S201

92 R$ 299,79 R$ 27.580,68 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:15:55

CONFORME
PROPOSTA

VALUETECH 92 R$ 299,79 R$ 27.580,68 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:32:13

SSD HUSKY
HGML000

HUSKY HGML000 92 R$ 290,00 R$ 26.680,00 Sim
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WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:58:11

INDS325S128GB Indilinx 92 R$ 299,00 R$ 27.508,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:24:17

128GB PATRIOT 92 R$ 299,79 R$ 27.580,68 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:49:11

BEST MEMORY
SSD 128gb

BEST MEMORY
SSD

92 R$ 298,00 R$ 27.416,00 Sim

0106 - SSD SATA 3 240GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:26:40

Goldenfir 240gb Goldenfir 240gb 87 R$ 389,39 R$ 33.876,93 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:56:11

P4-240GB KINGSPEC 87 R$ 388,00 R$ 33.756,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
14:08:54

SEM MODELO SEM MARCA 87 R$ 389,30 R$ 33.869,10 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:01:30

STROND SSD
SATA 240GB
S201

STROND SSD
SATA 240GB
S201

87 R$ 389,39 R$ 33.876,93 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:16:27

CONFORME
PROPOSTA

KINGSTONE 87 R$ 389,39 R$ 33.876,93 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:32:47

SSD ADATA
ASU635SS-
240GQ-R

ADATA
ASU635SS-
240GQ-R

87 R$ 380,00 R$ 33.060,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:57:41

INDS325S240GB Indilinx 87 R$ 389,00 R$ 33.843,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:24:49

240GB oxy br 87 R$ 389,39 R$ 33.876,93 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:49:57

BEST MEMORY
SSD 240gb

BEST MEMORY
SSD

87 R$ 389,00 R$ 33.843,00 Sim

0107 - SSD SATA 3 480GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:27:17

Goldenfir 480gb Goldenfir 480gb 63 R$ 561,71 R$ 35.387,73 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:56:42

P4-480GB KINGSPEC 63 R$ 559,00 R$ 35.217,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:11:45

Win Memory Win Memory 63 R$ 561,50 R$ 35.374,50 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:02:01

STROND SSD
SATA 480GB
S201

STROND SSD
SATA 480GB
S201

63 R$ 561,71 R$ 35.387,73 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:16:55

CONFORME
PROPOSTA

KINGSTONE 63 R$ 561,71 R$ 35.387,73 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:34:52

SSD PNY
SSD7CS900- 480-
RB

PNY SSD7CS900-
480-RB

63 R$ 550,00 R$ 34.650,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:57:18

INDS325S480GB Indilinx 63 R$ 561,00 R$ 35.343,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:25:19

480GB OXYBR 63 R$ 561,71 R$ 35.387,73 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:50:37

BEST MEMORY
SSD 480gb

BEST MEMORY
SSD

63 R$ 560,00 R$ 35.280,00 Sim

0108 - SSD SATA 3 512GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:27:53

Goldenfir 512gb Goldenfir 512gb 74 R$ 661,44 R$ 48.946,56 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:57:16

P3-512GB KINGSPEC 74 R$ 658,00 R$ 48.692,00 Sim
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MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:11:59

Win Memory Win Memory 74 R$ 661,00 R$ 48.914,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:02:20

STROND SSD
SATA 512GB
S201

STROND SSD
SATA 512GB
S201

74 R$ 661,44 R$ 48.946,56 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:17:19

CONFORME
PROPOSTA

KINGSTONE 74 R$ 661,44 R$ 48.946,56 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:35:17

SSD HUSKY
HGML022

HUSKY HGML022 74 R$ 650,00 R$ 48.100,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:56:09

INDS325S512GB Indilinx 74 R$ 661,00 R$ 48.914,00 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:51:29

BEST MEMORY
SSD 512gb

BEST MEMORY
SSD

74 R$ 660,00 R$ 48.840,00 Sim

0109 - SSD NVME 128GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:28:21

Kingfast ssd m2
nvme 128gb

Kingfast ssd m2
nvme 128gb

106 R$ 312,14 R$ 33.086,84 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:57:52

NE-128 KINGSPEC 106 R$ 310,00 R$ 32.860,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:13:21

Kingston Kingston 106 R$ 312,00 R$ 33.072,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:02:34

STROND M.2
2280 PCI-E
128GB

STROND M.2
2280 PCI-E
128GB

106 R$ 312,14 R$ 33.086,84 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:18:05

CONFORME
PROPOSTA

KNUP 106 R$ 312,14 R$ 33.086,84 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:35:47

SSD HUSKY
HGML002

HUSKY HGML002 106 R$ 310,00 R$ 32.860,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:56:31

IND-4XN80S/128G Indilinx 106 R$ 312,00 R$ 33.072,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:25:56

NVME128GB oxybr 106 R$ 312,14 R$ 33.086,84 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:52:27

BEST MEMORY
SSD 128gb nvme

BEST MEMORY
SSD

106 R$ 310,00 R$ 32.860,00 Sim

0110 - SSD NVME 256GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:28:43

Kingfast ssd m2
nvme 256gb

Kingfast ssd m2
nvme 256gb

103 R$ 427,49 R$ 44.031,47 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:58:34

NE-256GB KINGSPEC 103 R$ 425,00 R$ 43.775,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
14:11:11

SEM MODELO SEM MARCA 103 R$ 427,50 R$ 44.032,50 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:02:52

STROND M.2
2280 PCI-E
256GB GM228

STROND M.2
2280 PCI-E
256GB GM228

103 R$ 427,49 R$ 44.031,47 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:18:32

CONFORME
PROPOSTA

KINGSPEC 103 R$ 427,49 R$ 44.031,47 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:36:13

SSD PNY
M280CS1031-256-
CL

PNY
M280CS1031-256-
CL

103 R$ 420,00 R$ 43.260,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:56:17

IND-4XN80S/256G Indilinx 103 R$ 427,00 R$ 43.981,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:26:32

NVME256GB OXYBR 103 R$ 427,49 R$ 44.031,47 Sim
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SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:53:11

BEST MEMORY
SSD 256gb nvme

BEST MEMORY
SSD

103 R$ 420,00 R$ 43.260,00 Sim

0111 - SSD NVME 512GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-
64

21/12/2022 -
09:29:12

Kingfast ssd m2
nvme 512gb

Kingfast ssd m2
nvme 512gb

75 R$ 720,71 R$ 54.053,25 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
15:59:30

NE-512GB KINGSPEC 75 R$ 715,00 R$ 53.625,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:14:07

Kingston Kingston 75 R$ 720,50 R$ 54.037,50 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:03:54

STROND M.2
2280 PCI-E
512GB GM

STROND M.2
2280 PCI-E
512GB GM

75 R$ 720,71 R$ 54.053,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:20:36

CONFORME
PROPOSTA

KINGDIAN 75 R$ 720,71 R$ 54.053,25 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

26/12/2022 -
17:36:45

SSD HUSKY
HGML024

HUSKY HGML024 75 R$ 715,00 R$ 53.625,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:56:42

IND-4XN80S/512G Indilinx 75 R$ 720,00 R$ 54.000,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:27:20

NVME512GB OXYBR 75 R$ 720,71 R$ 54.053,25 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:54:29

BEST MEMORY
SSD 512gb

BEST MEMORY
SSD

75 R$ 715,00 R$ 53.625,00 Sim

0112 - MEMÓRIA RAM DDR4 PARA PC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
16:00:27

K2400/4GB K-MEMORY 74 R$ 288,00 R$ 21.312,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:15:44

GT GT 74 R$ 289,50 R$ 21.423,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:04:12

STROND 4GB
DDR4 2133
DESKTOP 1.2V

STROND 4GB
DDR4 2133
DESKTOP 1.2V

74 R$ 289,49 R$ 21.422,26 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:21:00

CONFORME
PROPOSTA

VALUETECH 74 R$ 289,49 R$ 21.422,26 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:53:16

Indilinx Indilinx 74 R$ 289,00 R$ 21.386,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:28:00

DDR4 4GB OXYBR 74 R$ 289,49 R$ 21.422,26 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:55:58

Ktrok Ktrok 74 R$ 285,00 R$ 21.090,00 Sim

L DE A B DANTAS 42.726.388/0001-
52

28/12/2022 -
01:02:25

4GB DDR4 KINGSTON 74 R$ 289,00 R$ 21.386,00 Sim

0113 - MEMÓRIA RAM DDR4 NOTEBOOK
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

23/12/2022 -
16:00:54

K2400S/4GB K-MEMORY 77 R$ 331,00 R$ 25.487,00 Sim

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:16:24

Kingston Kingston 77 R$ 332,50 R$ 25.602,50 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

26/12/2022 -
11:04:26

STROND 4GB
DDR4 2133
NOTEBOOK 1.2V

STROND 4GB
DDR4 2133
NOTEBOOK 1.2V

77 R$ 332,83 R$ 25.627,91 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:21:32

CONFORME
PROPOSTA

KINGSTONE 77 R$ 332,83 R$ 25.627,91 Sim
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WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

27/12/2022 -
08:53:02

Indilinx Indilinx 77 R$ 332,00 R$ 25.564,00 Sim

ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

45.538.349/0001-
10

27/12/2022 -
11:28:42

DDR4 4GB OXYBR 77 R$ 332,83 R$ 25.627,91 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:56:54

Ktrok notebook Ktrok 77 R$ 325,00 R$ 25.025,00 Sim

L DE A B DANTAS 42.726.388/0001-
52

28/12/2022 -
01:02:25

4GB DDR4
SODIMM

KINGSTON 77 R$ 332,00 R$ 25.564,00 Sim

0114 - CABO ADAPTADOR SATA PARA USB EYOOLD, ADAPTADOR DE DISCO RÍGIDO USB 3.0 PARA SATA III,
CONVERSOR DE SSD DE 2,5 POLEGADAS E TRANSFERÊNCIA DE DADOS HDD, COMPATÍVEL COM UASP
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:17:11

Kingston Kingston 26 R$ 60,00 R$ 1.560,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:22:04

CONFORME
PROPOSTA

EYOOD 26 R$ 59,92 R$ 1.557,92 Sim

0115 - KIT FERRO DE SOLDA PARA COMPUTADOR: 01 FERRO DE SOLDA (60W – 110V OU 220V), 01 LUPA DE BANCADA
C/SUPORTE,01 MULTIMETRO DIGITAL C/ BIP SONORO,01 SUGADOR DE SOLDA (CORPO DE ALUMÍNIO), 01 TUBO DE
ESTANHO 15G,01 ALICATE DE BICO,01 ALICATE DE CORTE,01 PASTA PARA SOLDA 110G,01 CHAVE DE PRECISÃO KIT
COM 31 PONTAS FENDA, PHILIPS, TORX E ESTOJO,01 JOGO DE 7 PINÇAS, 01 CAIXA DE FERRAMENTAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:17:50

OMAY OMAY 8 R$ 267,25 R$ 2.138,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:22:32

CONFORME
PROPOSTA

ANDOER 8 R$ 267,27 R$ 2.138,16 Sim

0116 - KIT TESTADOR DE CABO DE REDE:FORMATO DE SINAL: IMPULSO MULTI-FREQUÊNCIAL- ALIMENTAÇÃO: 9V
6F22- STATUS SINAL DE SAÍDA: 8V P-P- EMISSOR: 9MA- RECEPTOR: 28MA- DISTÂNCIA MÁXIMA: 100 M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:20:27

OMAY OMAY 10 R$ 207,45 R$ 2.074,50 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:22:56

CONFORME
PROPOSTA

HOZEE 10 R$ 207,48 R$ 2.074,80 Sim

0117 - KIT FIBRA OPTICA E CONECTORIZAÇÃO: 1 CLIVADOR FC-6S; 1 MEDIDOR DE POTÊNCIA ÓPTICA DE 1 X COM
CONEXÃO SC FC ST; 1 IDENTIFICADOR VISUAL DE FALHAS (CANETA ÓTICA) 10KM; 1 RECEPTÁCULO PARA ÁLCOOL; 1
ALICATE DECAPADOR; 1 ALICATE DESCASCADOR (FIBRA DROP); 2 CHAVES ALLEN; 1 GABARITO DE
CONECTORIZAÇÃO; 1 BOLSA PARA CLIVADOR; 1 BOLSA PARA O KIT.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:20:56

AOONKEN AOONKEN 9 R$ 521,25 R$ 4.691,25 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:23:40

CONFORME
PROPOSTA

TAUAN 9 R$ 521,28 R$ 4.691,52 Sim

0118 - ENGRENAGEM DE ROLO FUSOR 8070 BROTHER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEIO A MEIO VISEU
LTDA

26.862.636/0001-
36

27/12/2022 -
18:21:36

Brother Brother 72 R$ 24,00 R$ 1.728,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

26/12/2022 -
14:24:02

CONFORME
PROPOSTA

IMPORT 72 R$ 24,17 R$ 1.740,24 Sim

SOFTCOMP -
COMERCIO E
SERVICOS
INFORMATICA LTDA

10.378.838/0001-
77

27/12/2022 -
23:57:38

CARTRIDGE CARTRIDGE 72 R$ 19,98 R$ 1.438,56 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)
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Microtécnica Informática Ltda 01.590.728/0002-64 60 dias

Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp 10.210.196/0001-00 60 dias

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44 60 dias

VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI - ME 11.113.866/0001-25 60 dias

Info Direct Comercial 12.959.463/0001-64 60 dias

MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26.145.027/0001-66 60 dias

ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME 16.677.622/0001-99 60 dias

ET MARQUES EIRELI - ME 08.691.632/0001-50 60 dias

bernardo daniel 11.607.273/0001-15 090 dias

TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 30.317.183/0001-34 60 dias

AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI 30.678.144/0001-62 60 dias

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30.313.649/0001-23 60 dias

BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 34.822.886/0001-70 60 dias

MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 60 dias

R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME 12.443.548/0001-95 60 dias

SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA 10.378.838/0001-77 60 dias

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 20.486.284/0001-85 60 dias

DARLU Indústria Têxtil Ltda 40.223.106/0001-79 60 dias

R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 26.668.902/0001-94 60 dias

METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 28.584.157/0003-92 60 dias

WERNETECH INFORMATICA LTDA 33.479.392/0001-72 60 dias

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 60 dias

US EMPREENDIMENTOS LTDA 22.648.969/0001-06 60 dias

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 34.152.516/0001-73 60 dias

AR6 LICITACOES LTDA 43.727.845/0001-96 60 dias

DI COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.551.775/0001-55 100 dias

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 43.684.445/0001-40 60 dias

L DE A B DANTAS 42.726.388/0001-52 60 dias

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA 45.538.349/0001-10 60 dias

TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 27.274.178/0001-87 60 dias

NORTE COMERCIO LTDA 36.117.651/0001-03 60 dias

AI SIM COMERCIO LTDA 44.922.438/0001-00 60 dias

HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-82 60 dias

R C RODRIGUES 19.499.257/0001-68 60 dias

Lances Enviados
0001 - BAND (INDUSTRIAL SCIENTIFIC MEDICAL), VELOCIDADE DE ATÉ 1200MBPS, CANAL 1-14
CANAIS (SELEÇÃO DE DOMÍNIO UNIVERSAL), SEGURANÇA DE DADOR CRIPTOGRAFIA WEP
16/128BIT, SUPORTA 64/128BIT WEP, BEM COMO CRIPTOGRAFIA WPA/WPA2 E WPA-PSK/WPA1-
PSK, SUPORTA WINDOWS 2000, XP, VISTA, WIN7, MAC, LINUX SISTEMA OPERACIONAL,
INTERFACE DO HOST: ALTA
VELOCIDADE USB2.011, ANTENA DE GANHO DE 2DBI.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 155,29 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 66 de 1034

26/12/2022 - 10:04:01 155,29 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 16:13:06 155,29 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:35:12 155,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:10:34 150,90 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:14:34 140,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:15:45 145,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:15:58 139,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:17:01 142,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:21:07 130,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:26:36 125,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:27:26 120,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:27:58 119,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:28:19 117,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:29:18 89,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0002 - ALICATE DE CRIMPAGEM RJ 11 E RJ 45 – COMPATÍVEL COM: RJ45 8P8C, RJ12 6P6C/6P4C/6P2C, RJ11 4P4C/4P2C,
MATERIAL: PP, TPR E AÇO CARBONO, MATERIAL DA LÂMINA:AÇO MN65,DIMENSÕES: 185 X 80 X 28 MM.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 112,81 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:04:47 112,81 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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26/12/2022 - 16:14:47 112,81 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:36:54 112,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:11:48 110,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:15:08 109,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:15:08 110,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:15:15 108,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:15:56 107,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:16:10 106,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:16:32 100,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:17:17 101,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:18:06 99,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:18:31 99,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:21:41 97,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:22:08 96,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:22:25 95,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:22:37 90,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:25:37 89,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:26:48 88,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:27:48 87,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:27:55 86,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:28:15 85,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:28:28 85,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:30:52 80,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:31:06 80,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:31:15 79,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:33:26 60,00 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:33:30 64,89 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:37:12 68,00 (lance oculto) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

0003 - ALICATE DE INSERÇÃO PARA TOMADA DE REDE:ESPECIFICAÇÕES, AJUSTE PARA: MÓDULO CORNING DE
IMPACTO COR: COMO IMAGENS MATERIAIS: PLÁSTICO ABS + AÇO, COMPRIMENTO: 165MM, FORMA: BICO, FUNÇÃO:
LINHA APERTADA, LINHA DE ROLAMENTO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 71,91 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:10:04 71,91 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 16:37:43 71,90 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:12:58 71,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:13:59 70,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:15:28 69,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:16:09 69,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:17:23 68,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:18:18 67,90 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:18:23 67,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:18:46 66,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:22:13 65,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:28:26 64,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:28:38 64,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:36:11 59,49 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0004 - BASE PARA MOUSE: MATERIAL DE TECIDO DE ALTA QUALIDADE E UMA BASE DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTE.
UNID 565 R$ 19,03

Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 19,03 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 10:10:44 19,03 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

26/12/2022 - 10:47:56 19,03 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 16:15:41 19,03 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 09:21:42 19,02 (proposta) 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento não sendo apresentado o
item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. e ainda
o não envio do item 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) (...) O balanço deverá está registrado na Junta
Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1 12/01/2023 11:17:27

27/12/2022 - 16:33:12 19,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:06:12 19,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:13:54 18,90 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:15:46 18,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

28/12/2022 - 08:16:25 18,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:17:15 17,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:17:21 17,50 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:17:32 17,10 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:17:34 16,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:17:52 15,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:18:10 14,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:18:41 13,99 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:19:00 13,80 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:19:01 13,95 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

28/12/2022 - 08:19:04 13,50 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:19:10 13,70 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

28/12/2022 - 08:19:19 13,40 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

28/12/2022 - 08:19:34 13,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:22:26 12,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

28/12/2022 - 08:22:35 11,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:22:58 10,90 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28
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28/12/2022 - 08:23:06 10,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

28/12/2022 - 08:23:12 10,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

28/12/2022 - 08:23:33 10,50 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:25:07 10,40 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:15

28/12/2022 - 08:25:21 10,30 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:26:09 9,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:26:21 8,90 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28
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28/12/2022 - 08:27:33 7,90 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:27:33 7,89 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento não sendo apresentado o
item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. e ainda
o não envio do item 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) (...) O balanço deverá está registrado na Junta
Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1 12/01/2023 11:17:27

28/12/2022 - 08:27:53 7,80 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:28:09 7,75 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:28:45 7,74 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:29:05 7,70 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:29:24 7,50 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 08:30:04 7,40 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:31:47 5,87 (lance oculto) 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento não sendo apresentado o
item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. e ainda
o não envio do item 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) (...) O balanço deverá está registrado na Junta
Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1 12/01/2023 11:17:27

0005 - CABO DE FORÇA BIPOLAR USADO EM: IMPRESSORAS , NOTEBOOKS , RADIO E OUTROS
APARELHOSCOMPRIMENTO DO CABO: 1,5 METROS, VOLTAGEM: 250 V, AMPERAGEM: 2.5 A, PINO REDONDO (TOMADA
PADRÃO), CONECTOR BIPOLAR 2P, NA COR PRETO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 22,19 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 10:11:21 22,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 16:17:05 22,19 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:46:52 22,19 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:14:35 20,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:16:00 19,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:16:25 19,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:16:39 18,90 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:17:39 17,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:17:46 18,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:19:11 16,90 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:22:53 16,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:27:05 15,78 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:28:55 14,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:30:28 12,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0006 - CABO DE REDE CAT-5E: CAIXA COM 305 MTS, AZUL.
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 09:22:22 1.624,51 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46
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23/12/2022 - 12:05:53 1.624,51 (proposta) 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

23/12/2022 - 14:54:42 1.624,51 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 15:37:38 1.623,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 10:12:30 1.624,51 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:48:14 1.624,51 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:51:57 1.624,51 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 16:17:51 1.624,51 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:47:37 1.624,51 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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27/12/2022 - 22:17:12 1.645,20 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:13:33 1.624,50 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:14:03 1.500,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:14:11 1.620,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:14:11 1.622,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:15:39 1.499,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:15:41 1.619,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:16:06 1.400,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:16:07 1.499,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:16:23 1.395,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:16:24 1.498,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:16:39 1.495,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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28/12/2022 - 08:16:40 1.494,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:16:51 1.000,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:16:53 1.399,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:17:14 1.394,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:17:16 1.394,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:17:39 999,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:17:42 1.393,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:17:47 998,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:17:59 999,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:18:20 950,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:18:21 949,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:19:29 949,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:19:30 948,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 08:19:45 948,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:19:46 947,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:23:18 945,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:23:19 944,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:23:32 900,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:23:32 899,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:23:37 940,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:23:49 800,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:23:50 799,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 08:24:10 700,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:24:11 699,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:24:59 600,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:25:00 599,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:25:20 599,90 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:25:22 599,89 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 08:25:22 500,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46
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28/12/2022 - 08:25:32 499,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:25:41 490,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:26:30 526,14 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:26:34 806,40 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:29:41 480,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:38:06 849,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:38:30 575,00 (lance oculto) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 14:08:01 475,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0007 - CABO PARA MONITOR VGA HD15M X HD15M 1,8MTS
Data Valor CNPJ Situação
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23/12/2022 - 14:54:42 35,49 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:13:10 35,49 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:48:30 35,49 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 16:18:51 35,49 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:48:17 35,49 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:17:51 29,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:16:41 29,40 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:16:49 32,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:18:20 29,51 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:18:43 25,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:19:53 24,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:19:58 24,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:20:08 24,49 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:23:39 22,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:25:27 21,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:25:48 20,52 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:29:55 19,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:31:21 18,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:32:37 17,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:08:13 16,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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0008 - CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 AB/BM 1,8MTS: TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 480MPS, 1.8M DE
COMPRIMENTO, PARA USO EM IMPRESSORAS A HDS EXTERNOS.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 19,96 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:13:45 19,96 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:31

26/12/2022 - 16:19:37 19,96 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:49:03 19,96 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:18:40 18,30 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:16:54 18,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:31
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28/12/2022 - 08:16:55 19,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:18:35 15,80 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:18:58 13,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:20:35 12,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:31

28/12/2022 - 08:23:55 11,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:30:32 10,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:31

0009 - KEYSTONE RJ45 CONECTOR FEMEA CAT5E: CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT5E 8V BRANCO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 66,75 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 10:14:21 66,75 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 16:20:26 66,75 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:50:06 66,75 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:19:35 58,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:17:01 57,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:17:23 56,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:19:10 55,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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28/12/2022 - 08:19:24 55,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:19:36 53,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:20:04 52,90 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:20:45 52,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:24:37 52,79 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:27:25 49,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 93 de 1034

28/12/2022 - 08:28:40 49,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:30:18 45,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:30:22 48,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:31:30 13,50 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:31:36 41,50 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0010 - CONECTOR MACHO CAT.5E U/UTP:CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À
CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL
E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS
ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO
MEIO-AMBIENTE (ROHS).NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5.
CERTIFICAÇÕES UL LISTED - E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 12:05:53 110,43 (proposta) 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido
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26/12/2022 - 10:14:58 110,43 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:44

26/12/2022 - 16:21:29 110,43 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:52:14 110,43 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:20:40 108,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:19:56 99,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:20:04 108,40 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:20:15 98,90 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:20:57 98,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:44

28/12/2022 - 08:23:47 96,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:25:22 95,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:26:47 90,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:27:39 89,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:28:15 88,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:28:34 85,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:28:48 85,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:29:59 84,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:44

28/12/2022 - 08:30:17 80,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:30:44 80,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:31:03 79,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:31:12 75,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:31:29 74,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:44

28/12/2022 - 08:31:52 74,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:31:53 70,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:32:34 70,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:33:03 69,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:33:39 64,80 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:34:00 65,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:34:52 64,79 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:24:44

28/12/2022 - 08:38:38 49,99 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:42:33 63,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0011 - DIGITALIZADOR FOTOGRÁFICO DOMÉSTICO: A UNIDADE DE TRANSPARÊNCIAS INTEGRADA FACILITA A
DIGITALIZAÇÃO MÚLTIPLA PORQUE PODE SUPORTAR ATÉ 6 MOLDURAS DE ROLO DE PELÍCULA DE 35MM, 4 SLIDES DE
35MM E ATÉ UM FOTOGRAMA COM FILME DE FORMATO MÉDIO DE 6 X 12 MM.
Data Valor CNPJ Situação
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26/12/2022 - 10:16:24 3.394,17 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:01

27/12/2022 - 16:54:59 3.394,17 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:10:24 3.394,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:22:02 3.328,20 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:44:57 3.320,20 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:47:11 3.320,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:47:26 3.220,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:49:45 3.219,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:01

28/12/2022 - 08:51:50 3.118,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:53:35 3.110,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:01

28/12/2022 - 08:54:00 3.109,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:54:11 3.108,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:01

28/12/2022 - 08:54:18 3.099,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:54:37 3.098,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:01

28/12/2022 - 08:57:26 2.986,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:02:38 2.780,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:13:12 2.778,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 15:57:14

0012 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 PINOS:CABO PP ISOLAÇÃO 3 X 0,75 MM CORRENTE MAXIMA 10 A TENSÃO/POTÊNCIA:
127V/1270W - 220V/2200W 5 METROS USO: LIGA 3 APARELHOS COM NOVO PADRÃO EM 3 PINOS (2P+1T)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 48,93 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:17:01 48,93 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:27
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26/12/2022 - 16:22:28 48,93 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:56:15 48,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:23:00 47,90 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:44:54 46,90 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:45:10 46,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:46:42 42,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:46:47 40,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:47:21 40,20 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:47:33 35,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:50:00 35,44 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:27

28/12/2022 - 08:51:41 33,54 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:53:44 33,53 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:27

28/12/2022 - 08:54:23 30,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:59:23 30,64 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:27

28/12/2022 - 09:00:21 28,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:04:54 26,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:09:00 22,50 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:13:20 21,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0013 - FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS: CABO DE ENTRADA: 1,10M,TIPO DE TOMADA: 10A – TRIPOLAR
(2P+T)FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ, ACABAMENTO: GABINETE PLÁSTICO E TOMADAS NA COR PRETA ,CHAVE
LIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO ,PORTA FUSÍVEL (12A) EXTERNO COM UNIDADE RESERVA,
TOMADA NO NOVO PADRÃO NBR 14 136, TOMADAS: 6X.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 41,86 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 10:18:18 41,86 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:49:01 41,86 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 16:23:12 41,86 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:57:10 41,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:23:43 41,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:43:57 40,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:49 39,99 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:44:51 39,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:07 35,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:45:09 39,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:45:25 39,58 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:47:34 35,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:47:46 30,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:48:07 36,32 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:02:58 23,50 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:13:31 22,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:13:41 22,20 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0014 - FONTE PARA COMPUTADOR 450 WATTS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM VOLTAGEM DE 127/220V,CORRENTE
DE 6/4A, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ E POTÊNCIA REAL DE 230W, SUPORTANDO PICOS DE 450W, CONTEUDO DA
EMBALAGEM: 1 FONTE DE ALIMENTACAO, 1 CABO DE ALIMENTACAO,DIMENSAO APROX. LARGURA: 15, DIMENSAO
APROX. PROFUNDIDADE: 8.5, DIMENSAO APROX. ALTURA: 10, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12, PESO LIQUIDO APROX:
0.65, VOLTAGEM: BIVOLTS.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 269,31 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 16:53:02 269,31 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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26/12/2022 - 10:19:10 269,31 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:49:19 269,31 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

26/12/2022 - 16:24:03 269,31 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:58:13 269,30 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:12:48 269,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:24:48 268,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:44:00 267,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:44:46 260,70 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:44:48 260,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:45:16 255,70 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:45:19 255,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 08:45:32 265,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:46:39 245,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:46:41 245,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:46:43 265,23 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:46:54 235,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:46:55 235,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:46:57 254,43 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:47:07 230,99 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:47:08 230,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 08:47:09 249,45 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:47:39 218,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:47:40 235,44 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:47:40 217,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 08:47:42 235,42 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:47:55 215,99 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:47:56 215,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:47:58 233,25 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:48:00 217,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:49:03 200,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:49:05 216,86 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:06 200,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:49:08 216,85 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:36 180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:49:38 179,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:49:39 194,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:50:27 165,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:50:29 164,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 08:50:31 178,18 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:51:31 164,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:51:32 163,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:51:32 160,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:51:34 159,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:51:59 155,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 115 de 1034

28/12/2022 - 08:52:00 154,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:52:30 158,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:53:10 153,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:53:11 153,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 08:53:28 155,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:53:34 150,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:53:36 150,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:53:55 149,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:53:56 149,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 08:54:10 135,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:54:12 135,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:54:35 133,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:54:36 132,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:54:48 130,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:54:51 130,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:55:16 128,64 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:55:17 128,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:56:26 125,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:56:28 124,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 08:57:15 121,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:57:21 121,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:57:32 116,54 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:57:33 116,53 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:57:45 112,30 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:57:46 112,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:58:15 110,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:58:18 110,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 08:58:31 105,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:58:32 105,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 08:59:26 100,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:59:28 99,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 09:00:01 89,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:00:02 88,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 09:00:27 85,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:00:31 85,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 09:00:52 80,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:00:54 80,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15

28/12/2022 - 09:01:29 75,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:01:31 79,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:15
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28/12/2022 - 09:05:01 74,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:05:17 73,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:08:53 68,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:13:50 67,20 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 15:57:22

0015 - GABINETE PARA DESKTOP:COR PRETO, MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO,2-BAIAS, 4-DRIVE 5.25, DRIVE 3.5- 1
EXTERNO / 5 INTERNOS, FORMATO DE PLACA MÃE COMPATÍVEL ATX E MICRO ATX, CONEXÕES USB E ÁUDIO
FRONTAIS, FONTE DE ENERGIA 230W. GARANTIA DE 12 MESES
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 332,63 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:20:54 332,63 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:41

26/12/2022 - 16:24:51 332,63 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 16:59:14 332,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:14:33 332,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:26:38 315,80 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:44:41 305,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:45:44 330,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:48:13 305,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:48:56 300,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:50:22 299,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:41

28/12/2022 - 08:51:26 288,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:52:14 288,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:54:03 285,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:41

28/12/2022 - 08:54:41 275,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 08:56:03 275,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:58:52 265,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:41

28/12/2022 - 08:59:31 230,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 08:59:52 231,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:02:44 220,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:25:41
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28/12/2022 - 09:02:52 221,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:03:17 180,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:03:58 195,50 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 14:14:01 178,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0016 - HD EXTERNO CAPACIDADE 1TB: INTERFACE: USB 3.0, - ROTAÇÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA DE
TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS
VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 622,79 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 15:38:31 621,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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23/12/2022 - 16:53:26 662,79 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:21:31 622,79 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:49:39 622,79 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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26/12/2022 - 16:25:51 622,79 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:00:03 622,79 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

27/12/2022 - 18:17:33 622,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 622,79 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:27:37 618,35 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:44:02 618,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:45:25 615,34 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:45:29 615,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:45:41 610,33 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:45:41 659,15 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:45:42 610,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:45:43 659,14 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:45:55 605,30 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:45:55 620,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:45:56 653,72 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:45:58 605,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:45:59 653,71 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:46:15 600,29 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:46:17 600,28 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:46:17 648,31 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:46:19 648,30 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:46:29 595,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:46:31 594,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:46:33 642,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:47:16 590,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:47:18 590,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:47:18 638,05 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:48:05 580,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:48:05 626,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:48:06 579,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:48:08 626,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:48:26 579,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:48:26 578,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:48:28 625,30 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:48:50 565,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:48:52 610,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:48:52 564,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 136 de 1034

28/12/2022 - 08:48:54 610,18 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:10 555,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:49:13 600,26 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:15 555,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:49:18 600,25 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:30 550,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:49:32 594,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:32 549,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:49:34 593,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:44 535,78 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:49:46 535,77 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:49:47 578,63 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:50:20 525,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:50:21 567,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:50:22 524,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:50:24 566,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:50:34 524,90 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:50:35 566,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:50:36 524,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:50:39 566,88 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:51:19 520,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:51:20 520,44 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:51:21 562,07 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:52:01 520,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:52:07 516,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:52:09 557,28 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:52:10 515,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:52:12 557,26 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:52:52 510,78 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:52:53 510,77 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:52:53 551,64 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:52:55 551,63 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:53:26 509,10 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:53:27 549,82 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:53:28 509,09 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:53:30 549,81 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:53:42 500,07 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:53:43 500,06 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:53:44 540,06 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:54:01 480,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:54:02 518,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:54:02 479,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:54:04 518,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:54:10 500,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 08:54:27 478,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:54:28 477,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:54:30 516,22 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:54:54 476,90 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:54:54 465,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:54:56 502,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:54:56 464,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:54:58 502,18 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:55:04 464,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:55:04 463,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:55:05 501,10 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:55:09 455,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:55:10 491,88 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:55:13 455,44 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:55:15 491,87 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:55:30 445,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:55:31 444,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:55:31 480,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:56:11 445,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:56:20 440,25 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:56:22 475,47 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:56:22 440,24 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:56:24 475,45 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:56:32 430,54 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:56:33 464,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:56:35 430,53 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:56:36 464,97 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:57:09 425,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:57:10 459,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:57:11 424,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:57:13 458,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:57:38 420,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:57:39 420,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:57:40 454,29 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:57:52 418,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:57:54 418,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:57:54 452,13 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:57:59 421,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:58:05 415,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:58:06 415,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:58:08 410,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:58:08 448,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:58:09 409,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:58:10 442,78 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:58:22 389,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:58:23 389,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:58:24 420,82 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:58:26 420,81 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:58:54 380,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:58:55 379,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 08:58:55 410,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:58:58 410,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:59:02 389,63 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:59:06 388,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:59:18 378,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:59:20 408,24 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:59:21 377,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:59:23 408,22 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:59:39 350,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 08:59:40 349,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 08:59:40 377,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:59:42 377,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:59:56 330,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 08:59:58 376,33 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:59:58 329,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 09:00:10 325,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 09:00:11 324,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 09:00:34 320,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42
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28/12/2022 - 09:00:34 320,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 09:00:46 316,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 09:00:49 316,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 09:00:59 312,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 09:00:59 312,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43
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28/12/2022 - 09:01:17 310,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 09:01:18 309,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 09:01:24 305,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 09:01:26 308,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:52:43

28/12/2022 - 09:02:15 331,80 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 09:04:37 300,20 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:42

28/12/2022 - 14:14:10 299,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 15:57:26

0017 - HD EXTERNO 2TB
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 09:22:59 798,37 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

23/12/2022 - 14:54:42 798,37 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 15:39:12 797,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

23/12/2022 - 16:53:49 798,37 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:23:34 798,37 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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26/12/2022 - 10:49:56 798,37 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

27/12/2022 - 17:00:35 798,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

27/12/2022 - 18:18:11 798,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 798,37 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:28:29 795,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:44:02 794,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:33 795,88 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

28/12/2022 - 08:46:06 790,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58
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28/12/2022 - 08:46:08 790,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:22 788,64 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

28/12/2022 - 08:46:24 788,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:26 780,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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28/12/2022 - 08:46:26 779,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:54 700,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:46:55 699,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:46:57 755,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:47:05 600,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:47:07 648,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:47:08 599,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:47:09 647,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:47:23 500,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:47:25 528,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:27 540,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 08:48:11 480,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

28/12/2022 - 08:48:14 519,10 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:48:43 480,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:48:45 518,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:48:50 470,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46
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28/12/2022 - 08:48:52 507,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:16 465,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

28/12/2022 - 08:49:18 502,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:49:54 400,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:49:55 498,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 08:50:13 380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58
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28/12/2022 - 08:50:53 370,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:51:12 360,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

28/12/2022 - 08:55:07 350,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:56:06 340,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

28/12/2022 - 08:57:04 330,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 08:57:58 328,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

28/12/2022 - 09:03:30 318,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:27:58

28/12/2022 - 14:14:25 317,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 15:57:31
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23/12/2022 - 14:54:42 2.309,45 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:24:36 2.309,45 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:08:27 2.300,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 09:26:24 2.309,45 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 11:52:17 2.300,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23
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27/12/2022 - 15:49:58 2.309,45 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 16:22:03 2.309,00 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

27/12/2022 - 17:01:14 2.309,45 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:21

27/12/2022 - 17:45:26 2.309,45 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23
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27/12/2022 - 19:50:03 2.200,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

27/12/2022 - 22:29:31 2.305,87 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:38:42 2.309,45 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 08:44:40 2.000,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:44:56 1.999,99 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 08:46:14 1.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:46:20 2.100,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:46:26 1.899,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 08:47:06 1.898,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:47:19 1.895,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:48:22 1.759,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:21

28/12/2022 - 08:49:05 1.989,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:49:48 1.700,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 08:50:02 1.680,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:21

28/12/2022 - 08:50:44 1.370,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 08:50:59 1.369,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:51:03 1.270,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:21
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28/12/2022 - 08:51:04 1.598,79 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:53:06 1.840,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 08:54:13 1.271,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:55:24 1.269,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:55:37 1.180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:21
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28/12/2022 - 08:56:11 1.800,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:57:17 1.699,99 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:57:55 1.679,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:58:47 1.179,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:59:08 1.020,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:21

28/12/2022 - 09:04:19 1.010,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:21

28/12/2022 - 14:14:37 1.009,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 15:57:37

0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW, VISOR LCD: 2 LINHA, VOLTAGEM:127V,
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 30 PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ 2400 X 600 DPI,
MEMÓRIA PADRÃO: 32MB, INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N, EMULAÇÃO: PCL6 & BR-
SCRIPT3, DUPLEX, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, CICLO MENSAL RECOMENDADO: 2.000
PÁGINAS, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER IPRINT&SCAN,
CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT, GARANTA DE 1 ANO. IGUAL OU SIMILAR
Data Valor CNPJ Situação
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23/12/2022 - 14:54:42 4.625,53 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:25:09 4.625,53 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:07

26/12/2022 - 17:09:39 4.600,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 09:27:42 4.625,53 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 11:53:26 4.600,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23
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27/12/2022 - 15:50:33 4.625,53 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 16:22:26 4.625,00 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

27/12/2022 - 17:02:07 4.625,53 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

27/12/2022 - 17:46:12 4.625,53 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23
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27/12/2022 - 19:59:13 4.500,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

27/12/2022 - 22:30:21 4.615,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:39:02 4.625,53 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 08:44:50 4.300,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:45:02 4.299,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 08:46:24 4.200,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:46:39 4.199,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 08:46:45 4.590,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:47:29 4.195,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:48:24 3.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:48:24 4.194,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:48:32 3.890,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

28/12/2022 - 08:48:53 3.700,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:49:23 3.699,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:49:24 3.985,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:49:24 3.650,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44
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28/12/2022 - 08:50:22 3.800,80 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:50:36 3.580,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:50:55 3.500,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 08:50:56 3.480,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

28/12/2022 - 08:51:19 3.479,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:07
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28/12/2022 - 08:51:25 3.400,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 08:51:54 3.399,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:52:27 3.250,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

28/12/2022 - 08:52:31 3.350,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:54:16 3.900,10 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 188 de 1034

28/12/2022 - 08:54:39 3.251,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:54:48 3.200,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 08:55:01 3.065,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

28/12/2022 - 08:55:50 3.064,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:07

28/12/2022 - 08:56:00 3.020,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44
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28/12/2022 - 08:58:35 3.019,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:07

28/12/2022 - 08:58:37 3.550,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:58:56 2.980,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

28/12/2022 - 08:59:26 3.349,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:59:38 2.975,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:07

28/12/2022 - 08:59:47 2.870,10 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

28/12/2022 - 09:08:44 2.680,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

28/12/2022 - 14:14:46 2.678,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:28:44

0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4260 IGUAL OU SIMILAR
Data Valor CNPJ Situação
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23/12/2022 - 14:35:34 3.709,60 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

23/12/2022 - 14:54:42 3.050,52 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:25:59 3.050,52 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:10:12 3.000,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:54:23 3.000,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:03:48 7.000,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 15:52:00 3.050,52 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 16:22:59 3.050,00 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

27/12/2022 - 17:02:32 3.050,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

27/12/2022 - 17:47:01 3.050,52 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23
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27/12/2022 - 19:51:14 3.000,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:11

27/12/2022 - 22:31:15 2.998,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:39:18 3.050,52 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 08:44:07 2.997,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:04 2.850,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:45:05 2.849,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:10 2.996,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 08:45:29 2.848,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17
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28/12/2022 - 08:45:29 2.847,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:39 2.800,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:46:39 2.799,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:47 2.500,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:46:48 2.499,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:00 3.048,20 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:47:41 2.499,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:47:43 2.498,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:43 2.388,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01
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28/12/2022 - 08:48:43 2.387,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:47 2.300,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:48:48 2.299,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:07 2.100,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:49:31 2.099,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:49:51 2.065,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

28/12/2022 - 08:50:13 2.000,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:50:49 1.980,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

28/12/2022 - 08:51:03 2.150,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:51:34 1.979,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:51:39 1.900,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:11

28/12/2022 - 08:52:03 1.901,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:52:43 1.888,88 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

28/12/2022 - 08:54:34 2.680,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 08:54:55 1.889,20 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 199 de 1034

28/12/2022 - 08:55:04 1.600,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:11

28/12/2022 - 08:55:52 1.598,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

28/12/2022 - 08:56:04 1.599,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:56:16 1.500,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:11

28/12/2022 - 08:57:02 1.450,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01
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28/12/2022 - 08:58:21 1.449,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:58:40 1.350,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

28/12/2022 - 08:58:40 1.400,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:11

28/12/2022 - 08:58:49 1.300,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:11

28/12/2022 - 08:59:02 1.280,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01
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28/12/2022 - 09:00:07 1.200,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:11

28/12/2022 - 09:00:40 1.180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

28/12/2022 - 09:00:55 1.100,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:11

28/12/2022 - 09:01:10 1.085,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

28/12/2022 - 09:01:28 1.978,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:09:09 1.065,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:01

28/12/2022 - 14:14:59 1.064,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 15:56:40

0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6161 IGUAL OU SIMILAR
Data Valor CNPJ Situação
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23/12/2022 - 14:36:17 5.497,50 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

23/12/2022 - 14:54:42 4.803,29 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:42:53 4.803,29 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:11:38 4.800,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:56:01 4.800,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:04:58 9.000,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 16:23:32 4.803,00 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

27/12/2022 - 17:03:09 4.803,25 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 19:51:59 4.500,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

27/12/2022 - 22:32:17 4.799,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:39:41 4.803,29 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 08:44:11 4.499,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:45:17 4.200,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:45:20 4.199,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:08 4.700,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:47:09 4.100,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:47:10 4.099,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:47:52 4.099,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:47:55 4.098,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:27 3.999,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:49:28 3.998,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:49:54 3.997,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:49:54 3.996,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:29 3.990,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:51:30 3.989,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:51:56 3.985,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:51:58 3.984,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:26 3.985,05 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06
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28/12/2022 - 08:55:15 3.900,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

28/12/2022 - 08:55:17 3.899,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:29 3.899,90 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06
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28/12/2022 - 08:55:31 3.899,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:53 3.700,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

28/12/2022 - 08:55:54 3.699,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:56:32 3.600,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

28/12/2022 - 08:56:32 3.599,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:56:50 3.598,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:56:51 3.597,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:57:16 3.597,90 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:57:19 3.597,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:57:58 3.595,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:58:01 3.594,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:59:02 3.500,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

28/12/2022 - 08:59:04 3.499,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:59:36 3.500,50 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06
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28/12/2022 - 08:59:42 3.500,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:59:54 3.400,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

28/12/2022 - 08:59:54 3.399,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:00:16 3.399,98 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:00:18 3.399,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:00:20 3.399,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:00:23 3.398,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:00:36 3.398,97 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 09:00:39 3.398,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:00:42 3.300,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28
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28/12/2022 - 09:00:45 3.299,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:01:03 3.200,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

28/12/2022 - 09:01:04 3.199,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:01:27 3.100,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

28/12/2022 - 09:01:30 3.199,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:01:32 3.199,79 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:01:39 3.100,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 09:05:09 3.080,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:05:36 3.000,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28

28/12/2022 - 09:06:17 2.800,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:06:40 2.875,00 (lance oculto) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:28
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28/12/2022 - 09:06:41 3.168,00 (lance oculto) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:07:17 3.089,00 (lance oculto) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 14:15:15 2.779,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 IGUAL OU SIMILAR
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:36:59 2.874,75 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

23/12/2022 - 14:54:42 2.015,40 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 10:43:50 2.015,40 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:31

26/12/2022 - 17:12:09 2.000,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 09:28:28 2.015,40 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 11:59:19 2.000,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:06:05 5.000,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 15:52:36 2.015,40 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17
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27/12/2022 - 16:23:55 2.015,00 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

27/12/2022 - 17:03:18 2.015,40 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 17:47:58 2.015,40 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

27/12/2022 - 19:52:31 2.000,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

27/12/2022 - 22:33:09 2.009,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:39:56 2.015,40 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30
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28/12/2022 - 08:44:13 1.999,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:23 1.998,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 08:45:23 1.997,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:28 1.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:45:29 1.899,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:16 1.999,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 08:47:20 1.820,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:47:25 1.819,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:48:00 1.819,95 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:48:03 1.819,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:59 1.932,35 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:49:39 1.800,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:49:41 1.799,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:13 1.799,95 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:50:15 1.799,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:44 1.750,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 08:51:45 1.749,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:05 1.748,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 08:52:11 1.745,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:31

28/12/2022 - 08:52:41 1.746,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:54:58 1.855,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30
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28/12/2022 - 08:55:29 1.700,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 08:55:39 1.701,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:55:59 1.699,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:57:32 1.700,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06
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28/12/2022 - 08:58:07 1.695,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:31

28/12/2022 - 08:58:19 1.694,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:58:32 1.694,10 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:59:13 1.600,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40
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28/12/2022 - 08:59:22 1.599,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 08:59:54 1.600,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:59:59 1.598,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:00:17 1.598,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06
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28/12/2022 - 09:00:23 1.500,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:00:27 1.597,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:31

28/12/2022 - 09:00:33 1.499,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:31

28/12/2022 - 09:00:45 1.499,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06
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28/12/2022 - 09:02:21 1.650,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:03:00 1.498,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:03:06 1.400,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:03:45 1.400,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 09:05:50 1.399,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:06:35 1.380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:06:51 1.300,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:31

28/12/2022 - 09:07:26 1.280,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:08:06 1.270,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:31

28/12/2022 - 09:08:23 1.370,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 09:08:24 1.180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:10:18 1.150,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:10:30 1.340,00 (lance oculto) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 09:10:51 1.175,00 (lance oculto) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:26:31

28/12/2022 - 14:15:25 1.145,20 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:37:42 2.836,63 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 234 de 1034

26/12/2022 - 10:44:30 2.015,07 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:50:41 2.015,07 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 17:12:36 2.000,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 09:28:58 2.015,07 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 11:59:54 2.000,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:07:28 5.000,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 15:53:04 2.015,07 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 16:24:15 2.015,00 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

27/12/2022 - 17:04:28 2.015,07 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 17:49:52 2.015,07 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23
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27/12/2022 - 19:52:54 2.000,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:39

27/12/2022 - 22:34:07 1.992,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:40:13 2.015,07 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 08:44:17 1.991,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:17 1.991,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:44:19 1.991,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:20 1.991,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:44:22 1.991,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:44:22 1.991,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:44:24 1.991,93 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:24 1.991,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:44:27 1.991,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:27 1.991,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:44:30 1.991,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:44:33 1.991,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:44:34 1.991,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:35 1.991,86 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:44:36 1.991,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:37 1.991,84 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:44:41 1.991,83 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:44:43 1.991,82 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:44:45 1.991,81 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:46 1.991,80 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:44:48 1.991,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:49 1.991,78 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:44:52 1.991,77 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:44:54 1.991,76 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:44:54 1.991,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:57 1.991,74 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:44:59 1.991,73 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:44:59 1.991,72 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:01 1.991,71 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 246 de 1034

28/12/2022 - 08:45:02 1.991,70 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:04 1.991,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:05 1.991,68 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:45:06 1.991,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:07 1.991,66 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:09 1.991,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:45:09 1.991,64 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:11 1.991,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:12 1.991,62 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:45:14 1.991,61 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:16 1.991,60 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:19 1.990,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17
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28/12/2022 - 08:45:19 1.989,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:20 1.989,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:22 1.989,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:45:23 1.989,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:25 1.989,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:26 1.989,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:45:29 1.989,93 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:32 1.989,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:33 1.989,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:45:34 1.989,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:37 1.989,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:39 1.989,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:45:40 1.989,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:41 1.989,86 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:42 1.989,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 255 de 1034

28/12/2022 - 08:45:43 1.989,84 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:44 1.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:45:45 1.899,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:45 1.899,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:45:47 1.899,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:48 1.899,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:50 1.899,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:45:50 1.899,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:52 1.899,93 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:53 1.899,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:45:55 1.899,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:45:56 1.899,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:45:59 1.899,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:46:03 1.899,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:05 1.899,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:06 1.899,86 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:46:08 1.899,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:08 1.899,84 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:12 1.899,83 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:46:13 1.899,82 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:14 1.899,81 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:15 1.899,80 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:46:17 1.899,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:18 1.899,78 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:19 1.899,77 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:46:20 1.899,76 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:22 1.899,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:23 1.899,74 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:46:24 1.899,73 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:25 1.899,72 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:26 1.899,71 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 265 de 1034

28/12/2022 - 08:46:27 1.899,70 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:29 1.899,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:29 1.899,68 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:46:31 1.899,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:32 1.899,66 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:34 1.899,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:46:34 1.899,64 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:36 1.899,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:37 1.899,62 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:46:39 1.899,61 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:39 1.899,60 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:41 1.899,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:46:43 1.899,58 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:44 1.899,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:45 1.899,56 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:46:47 1.899,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:46:52 1.899,54 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:55 1.899,53 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:46:55 1.899,52 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:46:58 1.899,51 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:00 1.899,50 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:47:03 1.899,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:03 1.899,48 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:05 1.899,47 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:47:05 1.899,46 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:08 1.899,45 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:10 1.899,44 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:47:13 1.899,43 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:13 1.899,42 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:15 1.899,41 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:47:18 1.899,40 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:20 1.899,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:21 1.899,38 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:47:22 1.899,37 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:25 1.899,36 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:27 1.899,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:47:27 1.899,34 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:30 1.899,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:31 1.899,32 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:47:33 1.899,31 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:34 1.899,30 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:36 1.899,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:47:36 1.899,28 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:38 1.899,27 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:39 1.899,26 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:47:40 1.899,25 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:41 1.899,24 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:43 1.899,23 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:47:43 1.899,22 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:45 1.899,21 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:48 1.899,20 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:47:49 1.899,19 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:50 1.899,18 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:51 1.899,17 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:47:53 1.899,16 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:53 1.899,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:54 1.850,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:47:55 1.849,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:47:56 1.849,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:47:57 1.849,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:47:58 1.849,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:47:59 1.849,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:01 1.849,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:03 1.849,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 286 de 1034

28/12/2022 - 08:48:03 1.849,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:05 1.849,91 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:06 1.849,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:48:07 1.849,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:09 1.849,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:14 1.849,87 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:48:16 1.849,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:19 1.849,85 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:21 1.849,84 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:48:22 1.849,80 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:48:23 1.849,79 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:24 1.849,78 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:48:25 1.849,77 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:26 1.849,76 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:27 1.849,75 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:48:29 1.849,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:30 1.849,73 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:31 1.849,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:48:32 1.849,71 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:34 1.849,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:34 1.849,69 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:48:36 1.849,68 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:37 1.849,67 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:38 1.849,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:48:39 1.849,65 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:41 1.849,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:41 1.849,63 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:48:43 1.849,62 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:43 1.849,61 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:45 1.849,60 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:48:46 1.849,59 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:48 1.849,58 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:48 1.849,57 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:48:50 1.849,56 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:50 1.849,55 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:52 1.849,54 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:48:53 1.849,53 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:48:55 1.849,52 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:55 1.849,51 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:48:57 1.849,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:48:58 1.849,49 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:00 1.849,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:49:01 1.849,47 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:03 1.849,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:05 1.849,45 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:49:06 1.849,44 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:07 1.849,43 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:10 1.932,35 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 08:49:15 1.849,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:16 1.849,41 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:18 1.849,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:49:18 1.849,39 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:20 1.849,38 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:21 1.849,37 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:49:24 1.849,36 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:26 1.849,35 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:26 1.849,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:49:28 1.849,33 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:29 1.849,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:31 1.849,31 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:49:32 1.849,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:33 1.849,29 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:35 1.849,28 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:49:38 1.849,27 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:40 1.849,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:43 1.849,25 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:49:46 1.849,24 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:49 1.800,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:49:54 1.799,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:54 1.799,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:49:56 1.799,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:49:58 1.799,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:49:59 1.799,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 310 de 1034

28/12/2022 - 08:50:01 1.799,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:01 1.799,93 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:03 1.799,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:50:05 1.799,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:06 1.799,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:07 1.799,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:50:08 1.799,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:10 1.799,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:11 1.799,86 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:50:12 1.799,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:13 1.799,84 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:15 1.799,83 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:50:15 1.799,82 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:17 1.799,81 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:18 1.799,80 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:50:19 1.799,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:21 1.799,78 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:22 1.799,77 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 316 de 1034

28/12/2022 - 08:50:23 1.799,76 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:24 1.799,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:26 1.799,74 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:50:26 1.799,73 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:28 1.799,72 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:29 1.799,71 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:50:32 1.799,70 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:34 1.799,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:34 1.799,68 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:50:36 1.799,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:37 1.799,66 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:39 1.799,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:50:41 1.799,64 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:41 1.799,60 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:50:44 1.799,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:50:45 1.799,58 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:46 1.799,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:47 1.799,56 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:50:48 1.799,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:49 1.799,54 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:52 1.799,53 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:50:54 1.799,52 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:50:54 1.799,51 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:56 1.799,50 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:50:56 1.799,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:50:59 1.799,48 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:00 1.799,47 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:01 1.799,46 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:02 1.799,45 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:04 1.799,44 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:51:05 1.799,43 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:07 1.799,42 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:08 1.799,41 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:10 1.799,40 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:12 1.799,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:15 1.799,38 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:51:17 1.799,37 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:18 1.799,36 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:20 1.799,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:21 1.799,34 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:22 1.799,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:23 1.799,32 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:51:25 1.799,31 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:25 1.799,30 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:27 1.799,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:28 1.799,28 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:30 1.799,27 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:30 1.799,26 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:51:32 1.799,25 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:33 1.799,24 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:35 1.799,23 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:36 1.799,22 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:38 1.799,21 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:40 1.799,20 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:51:40 1.799,19 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:42 1.799,18 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:44 1.799,17 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:45 1.799,16 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:47 1.799,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:50 1.799,14 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:51:52 1.799,13 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:53 1.799,12 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:55 1.799,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:56 1.799,10 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:51:57 1.799,09 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:58 1.799,08 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:52:00 1.799,07 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:01 1.750,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 08:52:03 1.749,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:05 1.749,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:52:07 1.749,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:08 1.749,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:10 1.749,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:52:10 1.749,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:12 1.749,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:20 1.745,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 341 de 1034

28/12/2022 - 08:52:20 1.744,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:23 1.744,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:23 1.744,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:52:25 1.744,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:25 1.744,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:27 1.744,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:52:28 1.744,93 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:29 1.744,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:31 1.744,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:52:33 1.744,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:35 1.744,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:35 1.744,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 345 de 1034

28/12/2022 - 08:52:38 1.744,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:40 1.744,86 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:40 1.744,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:52:42 1.744,84 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:45 1.744,83 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:48 1.744,82 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:52:50 1.744,81 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:50 1.744,80 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:53 1.744,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:52:55 1.744,78 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:52:56 1.744,77 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:58 1.744,76 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:52:58 1.744,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:01 1.744,74 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:03 1.744,73 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:53:03 1.744,72 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:06 1.744,71 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:07 1.744,70 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:08 1.742,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23
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28/12/2022 - 08:53:09 1.741,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:11 1.741,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:14 1.741,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:53:16 1.741,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:16 1.741,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:19 1.741,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:53:21 1.741,93 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:21 1.741,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:23 1.741,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:53:23 1.741,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:26 1.741,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:28 1.741,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:53:28 1.741,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:31 1.741,50 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:53:31 1.741,49 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:53:31 1.741,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:33 1.741,47 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:36 1.741,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:53:38 1.741,45 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:41 1.741,44 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:41 1.741,43 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:53:43 1.741,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:47 1.741,41 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:49 1.741,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:53:50 1.741,39 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:51 1.741,38 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:52 1.741,37 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:53:54 1.741,36 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:53:55 1.741,35 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:56 1.741,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:53:58 1.741,33 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:53:59 1.741,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:00 1.741,31 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:54:02 1.741,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:03 1.741,29 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:04 1.741,28 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:54:05 1.741,27 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:07 1.741,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:07 1.741,25 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:54:09 1.741,24 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:10 1.741,23 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:12 1.741,22 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:54:12 1.741,21 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:14 1.741,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:17 1.741,19 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:54:17 1.741,18 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:19 1.741,17 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:20 1.741,16 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:54:22 1.741,15 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:23 1.741,14 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:24 1.741,13 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:54:26 1.741,12 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:27 1.741,11 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:28 1.741,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:54:31 1.741,09 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:33 1.741,08 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:37 1.741,07 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:54:38 1.741,06 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:39 1.741,05 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:40 1.741,04 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:54:42 1.741,03 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:43 1.741,02 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:44 1.741,01 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:54:46 1.741,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:48 1.740,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:48 1.740,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:54:50 1.740,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:51 1.740,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:53 1.740,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:54:54 1.740,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:55 1.740,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:57 1.740,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:54:57 1.740,91 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:54:59 1.740,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:00 1.740,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 376 de 1034

28/12/2022 - 08:55:02 1.740,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:02 1.740,87 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:03 1.815,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 08:55:04 1.740,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:55:05 1.740,85 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:07 1.740,84 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:07 1.740,83 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:55:09 1.740,82 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:09 1.740,81 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:13 1.740,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:55:15 1.740,79 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:17 1.740,78 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:20 1.740,77 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:55:20 1.740,76 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:22 1.740,75 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:22 1.740,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:55:24 1.740,73 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:26 1.740,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:27 1.740,71 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:55:28 1.740,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:29 1.740,69 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:31 1.740,68 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:55:31 1.740,67 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 08:55:33 1.740,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:33 1.740,65 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:55:39 1.740,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:39 1.700,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:39

28/12/2022 - 08:55:41 1.740,63 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 08:55:42 1.699,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:55:51 1.700,50 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:56:11 1.699,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:56:12 1.698,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:56:28 1.699,02 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:56:41 1.699,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:57:02 1.698,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:57:03 1.697,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 387 de 1034

28/12/2022 - 08:57:25 1.696,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:57:28 1.695,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:57:45 1.696,02 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:58:08 1.695,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:58:09 1.694,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:58:33 1.694,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:58:35 1.693,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:58:47 1.694,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 08:59:08 1.693,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:59:09 1.692,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:59:25 1.691,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 08:59:26 1.600,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:39
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28/12/2022 - 08:59:28 1.599,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:59:46 1.599,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:59:50 1.598,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:05 1.598,95 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06
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28/12/2022 - 09:00:08 1.598,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:08 1.598,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:00:11 1.597,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:31 1.500,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:39
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28/12/2022 - 09:00:34 1.499,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:01:00 1.499,98 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:01:02 1.499,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:01:08 1.499,96 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06

28/12/2022 - 09:01:10 1.499,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:01:43 1.498,94 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:01:43 1.498,93 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:01:52 1.498,92 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:01:53 1.498,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:03:16 1.400,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:39

28/12/2022 - 09:03:16 1.489,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:03:24 1.400,01 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos
e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria
667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice
de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG = Índice de
liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de
solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de
endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na
medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 27/01/2023 10:57:06
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28/12/2022 - 09:06:08 1.375,00 (lance oculto) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração
de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g)
Declaração de que possua em seu quadro de empregados um
percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o
disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados,
deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de
deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de
acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:16:39

0024 - MEMORIA DESKTOP DDR3 1333 2GB : SDRAM DDR3 DE 240 PINOS, CAPACIDADE: 2GB ACELERAÇÃO: DDR3 1600
(PC3 10600), CAS LATÊNCIA: 9, TENSÃO: 1.5V – NÃO TEM MAIS NO MERCADO ESSE TAMANHO DE MEMÓRIA
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 15:40:27 108,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 10:45:18 109,26 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:50:58 109,26 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

27/12/2022 - 09:03:14 109,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 09:30:11 109,26 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:06:28 109,25 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:20:03 109,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:35:14 105,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 01:02:25 109,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 08:44:17 104,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:32 104,98 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:51:35 104,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:34 100,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:52:35 99,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:29 99,98 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:54:31 99,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:56:23 99,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:56:25 98,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:56:47 98,98 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:56:48 98,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:57:15 95,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:57:21 94,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:57:30 94,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:57:31 93,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:57:46 93,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:57:49 92,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:58:26 93,05 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:58:44 92,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:58:45 92,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:59:21 92,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:59:23 91,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:00 98,81 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:00 83,24 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:00:02 83,23 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:07 82,79 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:08 82,78 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:01:18 66,00 (lance oculto) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:01:34 75,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:03:17 58,00 (lance oculto) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:42 90,00 (lance oculto) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

0025 - MEMORIA DESKTOP DDR3 1333 4GB: DESKTOP, PADRÃO: DDR3, CAPACIDADE: 4GBFREQUÊNCIA: 1333MHZ,
LATÊNCIA: 9-9-9-24, PINAGEM: 240 PI, TENSÃO: 1,5V, FORMATO DA MEMÓRIA: DIMM.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 15:41:00 214,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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26/12/2022 - 10:46:51 215,70 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:51:14 215,70 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

27/12/2022 - 09:02:52 215,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 09:30:51 215,70 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:07:23 215,70 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:20:57 215,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:35:57 210,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 01:02:25 215,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 08:44:19 209,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:51:06 169,90 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:51:08 169,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:51:42 169,88 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:51:44 169,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:52:51 169,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:52:53 169,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:37 169,78 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:54:38 169,77 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:56:35 169,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:56:35 168,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:56:56 168,98 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:56:56 168,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:57:07 168,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:57:08 167,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:57:40 165,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:57:41 164,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:58:41 165,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:59:33 164,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:59:35 164,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:00 164,26 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:00 148,49 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:02 148,27 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:00:03 148,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:04 148,04 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:05 148,03 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:00:07 133,43 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:07 147,74 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:08 133,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:09 133,21 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:10 133,18 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:00:12 133,17 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:12 120,06 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:13 119,88 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:14 119,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:00:15 119,84 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:16 119,67 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:16 119,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:18 107,87 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:18 107,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:00:19 107,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:23 107,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:24 107,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:25 96,83 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:00:27 96,82 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:27 107,28 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:27 96,65 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:31 96,54 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:00:31 96,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:33 87,12 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:34 87,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:00:37 86,96 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:40 86,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:03:11 98,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:12 66,00 (lance oculto) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:04:36 63,99 (lance oculto) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

0026 - MEMORIA NOTEBOOK DDR3 1333 2GB: VELOCIDADE: 1333MHZ, TIPO: DDR3 CL(IDD): 9 CICLOS, ROW CYCLE TIME
(TRCMIN): 49.125NS (MIN.), 2GB 1RX16 256M X 64-BIT PC3-10600, CL9 204-PIN SODIMM. NÃO TEM MAIS NO MERCADO
ESSE TAMANHO DE MEMÓRIA
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 10:47:31 156,64 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:52:06 156,64 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

27/12/2022 - 09:02:25 156,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 09:31:43 156,64 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:08:01 156,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:21:41 156,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:36:52 149,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 01:02:25 156,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 08:44:22 149,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:53:07 145,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:53:09 144,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:54:49 144,98 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 08:54:51 144,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:56:37 140,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:56:37 139,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:56:42 139,98 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:56:45 139,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:56:57 139,95 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:56:59 139,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 08:57:19 139,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:57:23 138,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 08:57:34 138,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:57:36 138,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:00:00 125,09 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:03 125,08 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:07 124,64 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:07 138,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:00:08 124,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:00:15 124,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:00:16 123,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:01:19 123,98 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:01:20 123,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:02:06 123,95 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:02:09 123,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:02:26 123,93 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:02:27 123,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:03:20 82,10 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:03:22 90,31 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:03:22 82,09 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:03:27 90,29 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:06:17 83,00 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:07:40 82,05 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:08:18 66,00 (lance oculto) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:10:19 57,98 (lance oculto) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

0027 - MEMORIA NOTEBOOK DDR3 1333 4GB: VELOCIDADE: 1333MHZ, LATÊNCIA: 9, VOLTAGEM: 1.5V, PINAGEM: 204-
PIN, LATÊNCIA CAS: DDR3 SO-DIMM.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 15:43:44 270,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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26/12/2022 - 10:48:06 271,87 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 10:52:21 271,87 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

27/12/2022 - 09:01:54 271,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 09:32:33 271,87 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:10:14 271,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:22:24 271,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:37:40 269,30 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 01:02:25 271,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 08:44:24 269,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 08:53:15 269,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:53:16 268,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 08:54:58 268,98 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:54:59 268,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 08:56:27 267,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 08:56:28 266,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 08:56:51 265,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 08:56:54 264,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 08:57:11 260,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 08:57:11 259,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 08:57:21 264,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 08:57:46 259,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 08:57:46 258,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:00 258,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:00:00 258,76 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:00 233,99 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:00:01 257,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:02 233,75 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:03 233,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:04 232,87 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:00:05 232,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:07 210,36 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:07 232,68 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:08 210,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:00:09 209,56 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:10 210,11 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:11 209,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:12 189,30 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:13 189,19 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:00:14 189,18 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:15 188,58 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:16 188,35 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:16 188,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:00:18 170,25 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:18 170,03 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:19 170,02 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:20 169,49 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:00:21 169,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:23 153,01 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:23 188,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:00:23 152,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:00:24 152,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:25 152,52 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:27 152,51 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:27 152,30 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:00:27 137,43 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:31 137,28 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:31 137,27 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:33 137,06 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:34 136,87 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:00:34 136,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:37 123,53 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:00:39 123,29 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:39 123,17 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:00:40 123,16 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:41 122,87 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:42 122,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:45 122,66 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:47 122,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:00:47 122,48 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:49 122,47 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:52 122,35 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:00:54 122,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:00:57 122,04 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:00:59 122,03 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:02 121,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:04 121,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:04 121,62 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:07 121,61 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 451 de 1034

28/12/2022 - 09:01:10 121,36 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:12 121,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:12 121,12 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:15 121,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:15 120,97 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:01:18 120,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:20 120,75 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:22 120,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:25 120,55 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:26 120,54 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:01:27 120,43 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:28 120,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:30 120,27 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:31 120,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:32 120,07 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:01:33 120,06 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:35 119,95 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:35 119,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:37 119,75 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:38 119,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:01:40 119,52 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:40 119,51 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:44 119,34 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:45 119,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:47 119,21 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:01:48 119,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:49 118,93 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:51 118,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:53 118,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:53 118,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:01:55 118,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:56 118,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:01:58 118,20 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:01:59 118,19 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:00 117,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:02:01 117,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:03 117,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:04 117,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:05 117,35 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:06 117,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 459 de 1034

28/12/2022 - 09:02:08 117,19 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:09 117,18 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:11 116,91 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:11 116,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:13 116,76 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:02:14 116,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:17 116,50 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:21 116,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:21 116,38 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:22 116,37 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:02:24 116,10 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:25 116,09 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:26 115,92 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:27 115,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:29 115,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:02:33 115,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:34 115,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:35 115,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:37 115,24 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:37 115,23 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:02:39 115,09 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:41 115,08 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:41 114,90 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:43 114,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:45 114,73 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:02:50 114,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:02:56 114,44 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:02:59 114,43 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:00 114,14 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:01 114,13 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:03:03 114,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:05 113,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:06 113,85 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:08 113,84 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:08 113,56 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:03:12 113,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:14 113,30 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:16 113,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:18 113,10 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:19 113,09 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:03:22 112,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:22 112,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:24 112,67 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:29 112,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:30 112,42 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:03:31 131,44 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:03:32 112,41 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:35 112,27 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:37 112,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:38 112,13 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:03:39 112,12 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:40 112,01 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:42 112,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:43 111,70 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:45 111,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:03:46 111,44 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:49 122,58 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:03:49 111,43 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:51 111,17 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:52 122,57 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:03:52 111,16 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:03:53 122,27 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:03:54 111,03 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:55 111,02 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:03:56 122,12 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:03:57 110,88 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:03:58 121,96 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:00 110,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:02 110,58 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:04:03 110,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:04 110,42 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:05 110,41 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:07 110,29 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:08 121,31 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:04:09 110,28 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:10 121,30 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:11 110,12 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:12 110,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:13 109,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:04:15 109,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:15 120,87 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:16 109,58 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:17 109,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:18 109,35 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:04:18 120,52 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:21 120,28 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:21 109,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:22 109,22 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:04:24 109,21 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:24 120,14 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:24 108,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:26 108,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:04:26 119,87 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:26 108,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:28 108,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:29 119,68 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:29 108,58 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:04:31 108,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:32 108,39 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:33 119,42 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:35 108,38 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:04:35 119,22 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:37 108,12 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:38 108,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:39 108,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:41 118,80 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:04:41 107,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:43 107,79 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:43 118,56 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:44 107,78 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:45 107,50 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:04:46 118,25 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:47 107,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:48 107,26 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:48 118,23 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:04:49 107,25 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:50 107,01 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:51 117,97 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:52 107,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:04:53 117,70 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:04:53 106,74 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:55 106,73 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:56 106,43 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:56 117,40 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:04:57 106,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:04:59 106,28 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:04:59 117,06 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:05:00 106,27 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:05:02 116,89 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:05:03 106,06 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:04 106,05 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:05 116,66 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:05:05 105,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:05:07 105,81 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:09 116,39 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:05:10 105,65 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:12 105,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12
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28/12/2022 - 09:05:13 116,20 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:05:13 105,37 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:15 105,36 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:16 105,22 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:17 115,74 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:05:18 105,21 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:18 105,01 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:20 115,51 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:05:20 105,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:21 104,83 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:05:22 115,31 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:05:23 104,82 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:23 104,65 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:24 115,11 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:05:25 104,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:26 104,47 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:28 104,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:32 104,26 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:34 114,68 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12
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28/12/2022 - 09:05:38 104,25 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:39 104,12 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 09:05:40 104,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:05:41 114,53 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:05:41 103,86 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 09:06:26 103,00 (lance oculto) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 09:06:45 66,00 (lance oculto) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
26/01/2023 10:54:12

28/12/2022 - 09:06:47 98,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

0028 - MONITOR LED 15,6" WIDESCREEN (PAINEL LED), RESOLUÇÃO: 1366X768@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1,
BRILHO: 180 D/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, NÚMERO DE CORES: 26200, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90,
VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 298,3 X 370,7 X 156,0 2,1 KG.
GARANTIA DE 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 1.006,76 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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23/12/2022 - 16:54:26 1.006,76 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:49:26 1.006,76 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 18:14:52 1.006,00 (proposta) 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

27/12/2022 - 09:34:45 1.006,76 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:12:35 1.006,75 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

27/12/2022 - 18:45:51 1.006,76 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:38:25 999,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:40:31 1.006,76 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:11:33 998,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28
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28/12/2022 - 09:11:38 900,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:11:40 972,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:11:52 880,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:11:54 950,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:05 879,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:12:06 879,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:12:06 949,32 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:21 865,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:12:23 934,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:37 864,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:12:41 933,12 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:44 863,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:12:46 933,10 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:49 855,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:12:51 854,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:12:52 923,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:07 845,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:13:08 844,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:13:08 912,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:28 843,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28
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28/12/2022 - 09:13:29 910,44 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:31 842,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:13:31 910,42 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:47 840,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:13:48 840,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:13:49 907,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:49 841,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:13:55 840,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:13:56 907,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:57 839,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:00 907,18 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:07 837,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:14:08 836,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:10 903,96 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:14:12 903,94 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:23 830,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:14:24 896,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:25 829,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:26 896,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:26 839,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:37 823,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28
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28/12/2022 - 09:14:39 889,54 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:39 823,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:41 889,53 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:42 800,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:14:45 822,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:14:46 799,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:46 863,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:14:55 790,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:14:55 853,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:56 789,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:57 853,18 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:16 837,40 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:15:19 789,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:19 789,49 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:15:20 852,64 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:24 778,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:15:26 840,24 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:26 777,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:28 840,22 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:35 775,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:15:36 774,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:15:38 836,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:52 770,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:15:52 831,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:55 769,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:57 831,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:11 755,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:16:12 765,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:16:12 754,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:13 815,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:19 750,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:16:20 749,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:21 809,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:29 748,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:16:30 808,54 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:16:31 748,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:33 808,53 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:42 735,98 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:16:43 794,85 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:43 735,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:47 794,84 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:50 600,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30
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28/12/2022 - 09:16:52 735,23 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:53 599,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:58 728,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:16:59 727,07 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:06 500,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:08 499,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:12 558,86 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:17:31 478,05 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:19:23 475,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:19:42 465,89 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28
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28/12/2022 - 09:20:05 460,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:20:16 450,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:30 445,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:20:43 420,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:51 415,25 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:20:53 992,12 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:21:32 400,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:45 380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:22:03 375,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:07 379,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:22:10 365,25 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:22:42 360,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:19 355,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:24:08 350,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:19 345,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:26:24 342,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:26:42 330,06 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:29:26 325,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:29:41 318,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 09:31:47 292,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:28

28/12/2022 - 14:15:35 290,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 15:59:36
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0029 - MONITOR LED 18,5’’ WIDESCREEN (PAINEL LED) RESOLUÇÃO:1440X900@60HZ (HD), CONTRASTE: 1000:1,
BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS NÚMERO DE CORES: MAIORES QUE 16,7 MILHÕES, ÂNGULO DE
VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 60, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMESSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE (L X P X A):
485X102X402 MM 2,1 KG. GARANTIA DE 1 ANO
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 976,75 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 14:59:53 1.252,50 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

23/12/2022 - 16:54:51 976,75 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:50:29 976,75 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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26/12/2022 - 17:13:29 970,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

26/12/2022 - 18:14:52 974,00 (proposta) 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

27/12/2022 - 17:13:55 976,75 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:45:51 976,75 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:39:18 968,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:40:47 976,75 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:11:02 968,49 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:11:19 900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:11:20 899,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:11:21 972,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:11:23 971,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:11:30 800,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:11:31 864,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:11:32 799,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:11:33 863,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:11:42 750,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:11:43 765,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:11:44 810,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:11:47 798,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:11:48 797,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:11:54 745,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:11:56 804,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:11:59 725,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:12:01 783,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:12 724,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:12:13 781,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:25 849,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:12:31 720,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:12:33 777,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:44 719,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:12:46 777,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:56 710,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:12:57 719,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:12:58 709,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:12:59 766,78 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:02 709,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:13:03 708,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:13:03 765,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:13 700,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:13:15 756,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:15 700,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:13:17 756,69 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:18 700,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:13:19 699,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:13:20 755,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:35 689,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:13:35 688,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:13:36 744,10 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:55 655,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:13:56 707,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:57 654,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:14:00 707,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:04 654,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:14:05 653,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:05 706,32 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:10 706,30 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:12 650,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:14:12 702,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:13 649,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:16 701,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:31 635,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:14:33 685,80 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:34 634,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:14:36 685,78 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:50 634,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:14:50 684,72 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:51 633,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:53 684,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:01 630,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:15:02 680,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:04 629,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:04 680,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:30 623,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:15:31 623,59 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:31 673,48 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:15:34 673,47 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:42 618,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:15:43 667,44 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:46 617,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:49 667,42 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:58 600,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:15:59 648,54 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:00 600,49 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:01 648,52 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:18 580,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:16:20 579,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:21 626,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:35 560,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:16:36 559,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:37 604,78 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:49 545,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:16:49 589,30 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:50 545,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:52 589,29 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:59 650,01 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:17:23 540,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:17:24 539,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:17:25 583,18 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:38 535,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:17:39 578,28 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:40 535,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:43 578,27 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:50 530,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:17:52 572,88 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:52 530,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:54 572,87 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:05 528,98 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:18:05 528,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:06 571,28 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:25 518,97 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:18:25 518,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:30 500,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:31 499,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:38 478,25 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:20:47 965,21 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:20:57 470,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:04 465,25 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:21:52 460,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:18 455,89 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:24:35 450,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:49 445,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:25:07 485,00 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:26:36 440,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:26:48 432,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:29:06 483,00 (lance oculto) 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:29:09 425,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:15:45 424,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 16:01:08

0030 - MONITOR LED 19,5’’ WIDESCREEN (PAINEL LED) RESOLUÇÃO:1600X900@60HZ (HD), CONSTRASTE: 20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES: MAIORES QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO:
HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 346,3 X 464,6 X
156,0 2,1 KG. GARANTIA DE 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 891,88 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 14:59:36 1.252,50 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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23/12/2022 - 16:55:16 891,88 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:51:13 891,88 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:14:41 870,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

26/12/2022 - 18:14:52 891,00 (proposta) 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

27/12/2022 - 09:36:27 891,88 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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27/12/2022 - 15:54:05 891,88 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:15:05 892,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

27/12/2022 - 18:45:51 891,88 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:40:30 889,25 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:41:02 891,88 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:11:02 869,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:11:24 800,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 09:11:25 799,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:11:26 863,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:11:38 750,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:11:40 810,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:13 745,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51
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28/12/2022 - 09:12:15 804,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:12:39 849,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:12:44 744,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:12:46 804,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:13 744,40 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:13:13 743,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:13:15 802,44 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:15 742,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:13:17 802,42 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:20 735,05 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51
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28/12/2022 - 09:13:20 793,85 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:21 735,04 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:13:23 793,84 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:24 793,83 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:13:41 733,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51
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28/12/2022 - 09:13:42 791,64 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:43 791,63 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:13:43 732,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:13:45 791,62 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:13:46 791,61 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:14:00 730,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:14:02 788,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:02 729,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:04 788,39 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:05 788,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 536 de 1034

28/12/2022 - 09:14:06 788,37 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:09 728,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:14:10 727,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:11 729,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:14:12 786,22 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:14:17 725,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:14:18 783,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:18 724,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:20 782,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:26 726,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 538 de 1034

28/12/2022 - 09:14:29 723,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:14:31 780,84 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:14:31 722,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:33 780,82 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:00 721,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:15:01 720,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:02 778,66 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:08 716,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:15:09 715,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:09 773,28 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:15:13 773,26 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:15:36 885,12 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:16:05 705,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:16:06 704,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:07 761,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:09 761,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:23 680,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:16:25 679,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:36 675,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:16:38 674,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:06 650,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:17:08 649,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:45 635,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:17:46 635,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:59 630,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:18:00 629,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:10 625,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:18:12 625,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:31 620,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:18:35 620,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:44 618,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:18:45 618,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:56 612,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:18:58 612,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:23 608,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:19:25 608,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:43 605,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:19:43 604,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:48 603,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:19:49 603,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:02 598,32 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:20:04 598,31 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:20:16 597,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:20:16 596,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:24 598,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:20:36 588,98 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:20:39 588,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:57 578,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:24:17 570,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:24:25 565,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:29:16 530,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:29:51

28/12/2022 - 09:29:27 587,00 (lance oculto) 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 14:15:57 529,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 16:16:14
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0031 - MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED) RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO:
HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X
176,0 2,7 KG. GARANTIA DE 1 ANO
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 1.258,45 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 14:57:14 1.342,50 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

23/12/2022 - 16:55:54 1.258,45 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:53:10 1.258,45 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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26/12/2022 - 17:15:23 1.250,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

26/12/2022 - 18:14:53 1.258,00 (proposta) 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

27/12/2022 - 09:37:29 1.258,45 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 15:08:30 1.255,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 15:54:32 1.258,45 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:16:24 1.258,45 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 17:51:11 1.258,45 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23
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27/12/2022 - 18:45:51 1.258,45 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:41:20 1.258,45 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:42:39 1.239,40 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:25 1.239,39 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:25 1.239,38 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:29 1.239,37 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:31 1.239,36 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:33 1.239,35 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:34 1.239,34 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:14:38 1.239,33 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:39 1.239,32 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:40 1.239,31 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:42 1.239,30 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:43 1.239,29 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:46 1.239,28 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:14:49 1.239,27 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:51 1.239,26 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:53 1.239,25 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:54 1.239,24 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:56 1.239,23 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:14:59 1.239,22 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:15:02 1.239,21 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:04 1.239,20 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:04 1.239,19 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:06 1.239,18 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:07 1.239,17 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:09 1.239,16 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:15:10 1.239,15 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:11 1.239,14 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:11 1.239,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:15:12 1.238,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:13 1.238,98 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:15 1.238,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:16 1.235,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:15:17 1.238,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:17 1.234,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:19 1.234,98 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:19 1.234,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:21 1.234,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:22 1.234,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:24 1.234,94 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:15:25 1.234,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:26 1.234,92 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:27 1.234,91 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:29 1.234,90 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:32 1.200,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:15:32 1.234,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:33 1.199,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:15:34 1.199,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:36 1.199,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:38 1.199,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:39 1.199,95 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:40 1.199,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:42 1.199,93 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:15:43 1.199,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:46 1.199,91 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:48 1.199,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:51 1.199,89 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:51 1.199,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:15:54 1.198,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:15:57 1.198,98 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:15:58 1.198,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:00 1.198,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:03 1.198,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:04 1.198,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:05 1.197,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:06 1.197,98 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:07 1.197,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:09 1.197,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:11 1.197,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:12 1.197,94 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:13 1.197,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:15 1.197,92 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:16 1.197,91 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:17 1.197,90 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:18 1.197,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:19 1.015,56 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:16:19 1.096,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:20 1.015,55 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:20 1.015,54 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:21 1.096,78 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:22 1.015,53 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:23 1.096,77 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:26 1.015,52 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:16:27 1.015,51 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:28 1.096,75 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:28 1.015,50 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:30 1.096,74 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:31 1.015,49 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:33 1.096,72 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:33 1.015,48 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:36 1.015,47 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:37 1.015,46 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:37 1.096,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:16:38 1.015,45 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:39 1.096,68 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:39 1.015,44 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:41 1.015,43 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:42 1.015,42 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:16:43 1.096,65 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:43 1.015,41 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:44 1.015,40 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:47 1.000,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:16:47 1.096,63 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:47 999,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:48 1.079,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:49 999,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:49 1.079,97 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:50 999,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:51 999,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:52 1.079,95 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:16:53 999,95 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:54 1.079,94 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:54 999,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:55 999,93 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:56 1.079,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:16:56 999,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:58 999,91 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:59 999,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:16:59 1.079,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:01 999,89 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:17:03 999,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:05 1.079,87 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:05 999,87 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:07 999,86 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:07 1.079,84 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:17:09 999,85 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:09 999,84 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:09 1.079,83 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:10 999,83 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:12 950,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:17:12 1.079,81 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:17:12 949,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:14 1.025,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:15 1.025,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:15 949,98 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:16 1.025,97 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:17:18 949,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:20 949,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:21 1.025,95 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:22 949,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:23 1.025,94 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:17:24 949,94 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:25 1.025,93 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:28 949,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:29 949,92 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:30 1.025,91 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:17:31 949,91 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:32 949,90 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:33 1.025,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:33 949,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:34 949,88 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 571 de 1034

28/12/2022 - 09:17:35 1.025,87 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:35 949,87 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:37 1.025,85 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:37 949,86 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:38 949,85 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:17:39 1.025,83 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:40 949,84 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:40 949,83 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:43 1.025,81 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:44 949,82 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:17:46 949,81 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:46 949,80 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:47 1.025,78 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:48 949,79 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:50 1.025,77 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:17:50 949,78 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:50 949,77 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:52 1.025,75 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:52 949,76 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:54 1.025,74 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:17:54 949,75 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:55 949,74 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:57 1.025,71 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:58 949,73 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:17:59 1.025,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:18:00 949,72 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:01 1.025,69 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:02 949,71 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:02 949,70 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:04 1.025,67 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:18:04 949,69 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:05 949,68 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:06 1.025,65 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:07 949,67 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:07 949,66 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:18:09 1.025,63 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:10 949,65 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:10 949,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:12 1.025,61 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:13 949,63 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:18:14 1.025,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:15 949,62 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:16 1.025,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:17 949,61 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:18 930,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:18:18 930,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:18:18 1.005,09 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:20 930,63 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:20 1.005,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:21 930,62 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:21 1.005,06 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:18:23 930,61 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:23 1.005,05 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:25 930,60 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:26 930,59 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:28 1.005,03 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:18:28 930,58 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:30 1.005,02 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:31 930,57 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:31 930,56 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:33 930,55 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:34 930,54 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:18:35 1.004,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:35 1.004,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:36 930,53 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:37 930,52 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:38 1.004,97 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:18:39 930,51 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:42 930,50 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:42 1.004,94 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:43 930,49 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:45 930,48 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:18:45 1.004,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:45 930,47 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:47 1.004,90 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:47 930,46 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:47 930,45 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:18:48 920,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:49 993,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:49 919,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:50 993,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:50 928,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:18:52 993,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:52 919,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:18:54 993,57 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:55 919,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:57 919,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:18:57 993,55 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:18:58 919,95 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:18:59 919,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:01 919,93 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:01 919,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:02 993,51 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:03 919,91 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:19:04 919,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:04 915,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:19:05 988,68 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:05 988,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:06 915,44 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:06 915,43 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:19:07 988,66 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:08 915,42 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:09 988,65 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:11 915,41 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:11 988,64 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:19:12 915,40 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:14 988,63 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:17 915,39 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:19 915,38 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:19 988,61 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 592 de 1034

28/12/2022 - 09:19:23 915,37 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:24 988,59 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:25 915,36 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:27 988,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:28 915,35 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:19:28 908,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:19:28 915,34 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:29 981,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:30 981,34 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:30 908,64 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:31 908,63 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:32 981,32 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:19:32 908,62 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:34 908,61 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:35 981,29 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:36 908,60 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:36 908,59 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:19:38 981,27 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:39 908,58 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:41 981,26 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:41 908,57 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:41 908,56 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:19:44 908,55 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:44 981,24 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:46 981,23 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:47 908,54 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:49 908,53 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:19:50 981,21 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:51 900,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:19:52 899,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:53 971,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:53 971,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:53 899,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:54 902,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:19:54 899,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:55 971,96 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:19:56 899,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:19:57 899,95 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:57 971,94 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 599 de 1034

28/12/2022 - 09:19:58 899,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:00 899,93 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:01 899,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:02 899,91 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:02 971,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:20:04 899,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:04 971,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:04 899,89 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:07 899,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:07 899,87 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:20:08 971,85 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:10 899,86 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:10 971,84 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:12 899,85 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:12 899,84 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 602 de 1034

28/12/2022 - 09:20:13 971,82 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:14 888,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:20:16 887,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:17 887,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:18 959,04 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:18 959,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:19 887,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:20:21 887,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:22 958,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:23 958,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:23 887,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17
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28/12/2022 - 09:20:23 886,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:25 957,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:25 957,94 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:26 886,98 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:26 886,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:20:27 957,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:28 886,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:29 886,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:29 957,91 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:31 886,94 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:20:32 957,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:32 886,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:33 886,92 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:34 886,91 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:34 957,87 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:20:36 886,90 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:36 886,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:20:37 956,88 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:38 956,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:39 885,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:40 885,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:41 885,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:20:41 956,85 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:43 885,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:43 956,83 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:43 885,95 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:44 885,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:20:45 885,64 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:46 956,49 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:47 885,63 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:48 885,62 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:48 956,48 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:20:50 885,61 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:51 885,60 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:51 956,44 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:52 885,59 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:53 956,43 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:20:53 885,58 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:55 885,57 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:56 956,41 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:56 885,56 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:20:58 885,55 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:20:58 956,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:20:58 885,54 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:00 885,53 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:01 956,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:03 956,37 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:21:04 885,52 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:05 956,36 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:06 885,51 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:08 956,35 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:09 885,50 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:21:09 1.220,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:21:10 956,34 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:11 875,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:21:13 945,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:13 945,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:14 875,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:15 875,63 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:21:15 945,69 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:16 875,62 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:17 875,61 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:18 945,65 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:19 875,60 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:21:19 875,59 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:20 945,63 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:21 875,58 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:22 945,62 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:22 875,57 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:21:25 875,56 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:25 875,55 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:25 945,61 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:26 865,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:21:27 934,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:27 864,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:28 934,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:21:30 934,18 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:31 864,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:33 934,17 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:33 864,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:35 934,16 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:21:35 864,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:36 864,95 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:38 864,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:38 864,93 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:38 934,14 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:21:40 934,12 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:40 864,92 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:43 934,11 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:43 864,91 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:43 864,90 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:21:45 934,09 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:46 864,89 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:47 934,08 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:48 864,88 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:48 864,87 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:21:50 934,05 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:51 864,86 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:21:51 860,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:21:53 928,80 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:53 859,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:21:54 859,98 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:54 928,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:21:56 928,77 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:57 859,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:00 859,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:00 859,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:22:01 928,74 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:04 859,94 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:06 928,73 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:06 859,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:08 928,72 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:22:08 859,92 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:09 859,91 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:10 928,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:11 859,90 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:12 858,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:22:13 859,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:22:13 926,64 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:13 857,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:14 857,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:15 926,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:15 857,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:17 926,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:22:18 857,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:20 926,59 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:20 857,95 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:23 857,94 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:25 926,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:22:25 845,21 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:22:25 845,20 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:26 912,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:28 912,81 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:28 845,19 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:30 845,18 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:31 845,17 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:32 835,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 629 de 1034

28/12/2022 - 09:22:32 835,64 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:33 835,63 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:35 912,80 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:38 835,62 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:38 902,48 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:22:39 902,46 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:39 902,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:39 828,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:22:41 828,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:42 894,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:43 894,93 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:44 828,63 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:22:45 894,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:46 828,62 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:46 828,61 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:48 894,89 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:49 828,60 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:22:50 894,88 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:53 828,59 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:22:54 894,87 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:55 828,58 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:56 828,57 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:22:57 894,85 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:59 828,56 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:03 828,55 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:23:07 828,54 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:07 828,53 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:23:09 894,84 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:11 828,52 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:12 894,81 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:12 828,51 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:23:13 828,50 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:23:14 894,78 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:16 828,49 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:23:19 894,76 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:20 828,48 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:22 828,47 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:23:24 894,74 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:26 828,46 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:26 825,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:23:27 824,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:23:27 824,98 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:28 890,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:30 824,97 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:23:30 824,96 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:23:31 890,97 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:32 824,95 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:23:32 890,95 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:33 824,94 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:35 824,93 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48
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28/12/2022 - 09:23:35 890,93 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:38 890,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:38 824,92 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:40 824,91 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:23:41 824,90 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:23:41 890,90 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:41 780,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:23:42 842,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:43 824,89 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

28/12/2022 - 09:23:43 779,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:44 842,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:12 775,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:24:13 837,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:14 774,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:15 836,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:24:17 836,98 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:30 770,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:24:32 831,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:33 831,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:33 769,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:35 831,58 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:24:48 768,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:24:49 767,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:50 829,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:50 829,42 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:55 745,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:24:56 805,30 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:57 806,61 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:59 745,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 642 de 1034

28/12/2022 - 09:25:00 805,29 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:25:20 738,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:25:21 738,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:25:22 797,73 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:25:38 725,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:25:41 724,99 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:26:03 718,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:26:03 718,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:26:20 689,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:26:24 689,64 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:26:55 655,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:28:08 799,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:39:35 645,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:39:53 688,00 (lance oculto) 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 14:16:12 645,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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0032 - MOUSE ÓPTICO: DESIGN ERGONÔMICO, CONECTOR USB, QUE APRESENTE SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 800 CPI,
COM NO MÍNIMO 03 BOTÕES + SCROLL PARA ROLAGEM DE TELA, E QUE SEJA’’ PLUG AND PLAY”COMPATÍVEL COM
LINUX E WINDOWA (2000/XP/VISTA)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 16,82 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:52:55 16,82 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 10:53:59 16,82 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 10:56:57 16,82 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:17:03 16,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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27/12/2022 - 18:24:29 16,82 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 16,82 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:43:20 15,90 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:14:25 15,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:15:23 15,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:15:25 14,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:16:15 14,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:16 14,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:17:01 14,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:17:04 13,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:18:23 13,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:18:25 13,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:19:03 12,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:03 11,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:19:35 10,98 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:19:35 10,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:20:08 10,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:20:10 9,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:20:21 8,99 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:20:22 10,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:20:23 8,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:21:15 16,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:21:19 7,98 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:21:21 7,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:22:08 7,90 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:22:09 7,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:33 7,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:34:50 7,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28
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28/12/2022 - 09:36:15 6,50 (lance oculto) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:37:30 7,45 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0033 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GB DE RAM DDR4, SSD 240GB, PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS,
4 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2
BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E
PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG.GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 14:18:18 4.800,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

23/12/2022 - 14:54:42 4.810,40 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 16:56:21 4.810,40 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:54:49 4.810,40 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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26/12/2022 - 17:16:33 4.800,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 10:58:21 4.810,40 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 15:29:09 4.810,00 (proposta) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

27/12/2022 - 15:55:43 4.810,40 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:18:56 4.810,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 17:52:07 4.810,40 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23
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27/12/2022 - 18:25:47 4.810,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:41:37 4.810,40 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:44:04 4.800,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:46 4.200,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:15:47 4.536,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:15:50 4.535,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:26 4.199,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:28 4.534,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:30 4.534,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:17:13 4.000,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:17:14 4.320,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:15 4.319,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:17:20 4.512,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:20:29 3.999,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:20:31 4.318,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:20:32 4.318,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:21 4.600,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:21:24 3.998,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:21:25 4.317,84 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:26 4.317,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:21:37 3.780,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:21:38 4.082,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:21:40 4.082,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:42 3.781,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:22:54 3.779,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:22:56 4.081,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:22:57 4.081,32 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:23:20 3.778,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:23:22 4.080,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:24 4.080,24 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:30 3.402,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:32 3.674,16 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:33 3.401,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:35 3.673,08 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 656 de 1034

28/12/2022 - 09:23:35 3.400,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:38 3.672,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:38 3.304,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:41 3.568,32 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:49 3.106,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:23:51 3.355,02 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:22 3.100,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 09:24:24 3.348,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:37 3.020,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:24:37 3.261,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:24:37 3.261,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:27:40 3.021,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:28:24 3.000,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23
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28/12/2022 - 09:28:26 3.240,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:28:27 3.239,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:28:36 2.806,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:28:37 3.031,02 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:28:39 3.235,86 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:29:49 2.800,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:29:50 3.024,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:29:59 2.680,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:29:59 2.999,23 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:30:01 2.612,00 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

28/12/2022 - 09:30:15 2.600,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:30:32 2.350,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:30:41 2.830,06 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 09:30:44 2.599,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:35:08 2.345,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:35:36 2.180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:35:56 2.175,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:36:02 2.050,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:37:38 2.050,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:37:48 1.980,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:40:03 1.900,00 (lance oculto) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:40:22 1.798,32 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:16:25 1.797,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0034 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 8GB DE RAM DDR4, SSD 240 E 1TB DE HD, PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2
NÚCLEOS, 4 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800
DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED)
RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS,
NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG. GARANTIA DE 1 ANO
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 14:18:47 5.900,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

23/12/2022 - 14:54:42 5.950,17 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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23/12/2022 - 16:56:52 5.950,17 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:55:45 5.950,17 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:17:29 5.900,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 10:59:08 5.950,17 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 15:30:30 5.950,00 (proposta) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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27/12/2022 - 15:57:04 5.950,17 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:19:36 5.950,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 17:52:43 5.950,17 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

27/12/2022 - 18:27:04 5.960,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:41:56 5.950,17 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:46:09 5.948,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:07 5.200,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:16:08 5.616,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:16:09 5.615,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:39 5.199,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:16:39 5.614,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:16:40 5.614,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:17:25 5.000,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:17:25 5.400,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:26 4.869,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30
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28/12/2022 - 09:17:27 5.258,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:17:28 5.258,52 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:35 4.790,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:21:35 5.173,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:21:38 5.173,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:45 4.789,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:21:45 5.172,12 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:21:46 5.172,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:22:04 4.650,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:22:05 5.022,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:22:06 5.021,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:53 4.651,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 09:23:16 4.649,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:23:17 5.020,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:18 5.020,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:30 4.310,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:32 4.654,80 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:33 4.185,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:35 4.519,80 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:35 4.184,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:23:38 4.518,72 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:38 4.300,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:23:45 4.183,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:23:47 4.517,64 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:56 3.980,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:23:58 4.299,10 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:36 3.970,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:24:37 4.287,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:38 3.979,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:24:43 3.780,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:24:45 4.082,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 669 de 1034

28/12/2022 - 09:24:46 4.082,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:46 3.969,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:27:55 3.781,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:28:37 3.700,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:28:39 3.996,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:28:43 3.995,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:28:54 3.680,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:28:54 3.974,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:28:56 3.974,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:30:01 3.641,10 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56
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28/12/2022 - 09:30:02 3.932,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:30:02 3.932,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:30:03 3.650,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:30:11 3.600,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:30:11 3.930,50 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:30:12 3.888,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:30:13 3.579,20 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

28/12/2022 - 09:30:15 3.865,53 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:30:24 3.500,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:30:26 3.779,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:30:29 3.482,66 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56
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28/12/2022 - 09:30:32 3.761,27 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:30:39 3.300,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:30:41 3.265,21 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

28/12/2022 - 09:30:53 3.441,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:30:58 3.100,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:31:02 3.089,33 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

28/12/2022 - 09:31:05 3.260,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:31:14 2.890,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:32:07 2.889,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:32:18 2.780,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:35:17 2.779,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:35:55 2.650,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:36:04 2.645,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:36:34 2.550,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:37:44 2.550,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:37:54 2.456,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:39:27 2.350,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:39:30 2.400,00 (lance oculto) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 14:16:48 2.348,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0035 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 8GB DE RAM DDR4, SSD 480 E 1TB DE HD, PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2
NÚCLEOS, 4 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800
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DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED)
RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS,
NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT,
DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 14:19:07 8.100,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

23/12/2022 - 14:54:42 8.112,20 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 16:57:20 8.112,20 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

26/12/2022 - 10:56:25 8.112,20 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:18:09 8.100,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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27/12/2022 - 10:59:54 8.112,20 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 15:31:49 8.110,00 (proposta) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

27/12/2022 - 15:57:33 8.112,20 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:20:16 8.112,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 17:54:25 8.112,20 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

27/12/2022 - 18:27:52 8.112,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:42:18 8.112,20 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:46:52 8.100,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:16:43 6.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:16:46 7.452,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:16:47 7.451,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:56 6.000,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:17:57 6.480,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:17:59 6.479,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:22:51 5.800,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:22:52 6.264,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:22:54 6.263,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:05 5.801,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:23:37 5.799,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:23:38 6.262,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:38 5.399,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:23:41 5.220,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:41 5.830,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:23:43 5.219,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:44 5.636,52 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:04 5.050,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:24:08 5.454,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:24:50 5.020,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 09:24:53 5.421,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:25:04 5.000,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:25:06 5.400,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:25:15 4.800,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:25:15 5.184,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:25:17 5.253,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:25:18 5.183,99 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:25:57 4.700,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:25:59 5.125,28 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:26:00 5.076,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34

28/12/2022 - 09:26:12 4.500,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:26:14 4.998,87 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 17:03:34
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28/12/2022 - 09:28:07 4.501,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:28:46 4.450,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:29:00 4.380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:30:42 4.350,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:31:02 4.702,07 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56
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28/12/2022 - 09:31:03 4.351,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:31:06 4.118,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:31:56 4.118,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:32:32 4.117,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:32:49 4.100,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:32:54 4.050,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:33:05 4.051,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:34:11 4.049,99 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:34:36 3.800,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:36:38 3.753,00 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:36:45 3.000,00 (lance oculto) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:39:43 3.680,98 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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0036 - MINI RACK PARA SWITCH COM 19 POLEGADAS, FIXAÇÃO EM PAREDE, SAÍDA DE CABOS NA PARTE INFERIOR E
SUPERIOR, LATERAIS REMOVÍVEIS. PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO, PLANO DE FIXAÇÃO MÓVEL E REGULÁVEL NA
PROFUNDIDADE, DE COR BEGE
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 10:57:12 319,91 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:20:57 319,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:30:07 319,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:47:41 315,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:05 310,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:22:58 305,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:25:27 300,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:25:48 280,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:26:31 270,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:27:04 265,45 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:35:47 260,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:36:11 22,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:40:27 250,00 (lance oculto) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:40:31 19,32 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0037 - NOTEBOOK CORE I3 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 256 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE 4 GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1366 X 768; REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM, FAX/MODEM
56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA
19V DC WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 14:20:01 4.600,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

23/12/2022 - 14:54:42 4.640,70 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:58:37 4.640,70 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:19:07 4.600,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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27/12/2022 - 12:06:54 4.600,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:09:40 4.640,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 15:59:18 4.640,70 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:21:39 4.640,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:31:45 4.640,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 4.640,70 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:42:54 4.640,70 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:48:33 4.635,89 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:01 3.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:17:03 4.212,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:25 3.899,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:26 4.210,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:17 3.895,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:18:20 4.206,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:19:25 3.850,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:27 4.158,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:24 4.540,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:22:43 3.849,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:22:44 4.156,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:10 3.652,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:23:34 3.651,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:50 4.138,24 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:25:00 3.650,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:25:22 3.000,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:25:24 3.813,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:25:31 3.550,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:25:56 2.850,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:26:48 2.800,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:27:10 2.650,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:27:58 2.500,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:28:13 2.345,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:28:26 2.340,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:28:46 2.280,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:29:16 2.260,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:29:51 2.180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:31:02 3.480,29 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

28/12/2022 - 09:33:18 2.010,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:18:19 2.009,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0038 - 38NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 256 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1366 X 768; REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM, FAX/MODEM
56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA
19V DC WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação
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21/12/2022 - 14:20:32 6.200,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

23/12/2022 - 14:54:42 6.218,30 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:59:36 6.218,30 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:04:02

26/12/2022 - 17:19:50 6.200,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 12:11:07 6.200,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:10:46 6.215,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 15:59:57 6.218,30 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:22:46 6.218,30 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:35:41 6.218,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 6.218,30 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:03:52
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27/12/2022 - 22:43:10 6.218,30 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:49:22 6.199,40 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:12 5.700,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:17:15 6.156,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:42 5.699,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:46 6.154,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:32 5.000,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:04:02

28/12/2022 - 09:18:32 5.400,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:41 4.500,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:03:52

28/12/2022 - 09:19:44 4.860,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:36 4.499,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:22:39 4.858,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:22:56 6.195,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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28/12/2022 - 09:25:24 4.490,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:25:25 4.849,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:25:37 3.500,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:03:52

28/12/2022 - 09:25:39 3.780,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:27:05 3.000,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:04:02

28/12/2022 - 09:28:06 2.900,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:03:52

28/12/2022 - 09:28:08 3.499,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:30:11 4.436,77 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

28/12/2022 - 09:32:01 3.612,00 (lance oculto) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:21:56

28/12/2022 - 09:32:02 3.433,89 (lance oculto) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:32:40 2.785,20 (lance oculto) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:03:52

0039 - NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 512 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 ,
MEMÓRIA RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1920 X 1080; REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO
SCROLLING; ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM ENTRADA 100~240V,
50~60HZ, SAÍDA 19V DC WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 14:23:14 7.500,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:02:49
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23/12/2022 - 14:54:42 7.624,42 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 11:00:39 7.624,42 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - marca ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:06:48

26/12/2022 - 17:20:23 7.600,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:41

27/12/2022 - 12:24:33 7.600,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:14:55 7.625,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 17:23:31 7.624,40 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:36:34 7.624,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 7.624,42 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:59

27/12/2022 - 22:43:27 7.624,42 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:50:17 7.589,24 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:26 6.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:41

28/12/2022 - 09:17:29 7.452,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:55 6.899,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:17:57 7.450,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:18:48 6.895,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - marca ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:06:48

28/12/2022 - 09:18:50 7.446,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:19:57 6.800,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:59

28/12/2022 - 09:19:58 7.344,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:10 7.580,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:24:01 6.799,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:03 7.342,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:25:29 6.780,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:41

28/12/2022 - 09:25:32 7.322,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:25:44 6.327,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:25:48 6.833,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:25:49 5.500,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:59
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28/12/2022 - 09:25:50 6.779,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:27:16 5.400,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - marca ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:06:48

28/12/2022 - 09:27:17 6.612,73 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:28:17 5.000,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:59

28/12/2022 - 09:30:55 4.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:41

28/12/2022 - 09:31:02 4.807,02 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:02:49

28/12/2022 - 09:32:14 4.312,00 (lance oculto) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:02:49

28/12/2022 - 09:32:24 4.499,99 (lance oculto) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:59

28/12/2022 - 09:32:29 4.420,00 (lance oculto) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
26/01/2023 10:05:41

03/02/2023 - 12:01:06 6.584,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0040 - NO-BREAK 600 VA: BIVOLT. ENTRADA 115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO
MÍNIMO DE 20 MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1 ANO
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 12:05:53 730,98 (proposta) 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

23/12/2022 - 14:54:42 730,98 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:53:17 730,98 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:01:38 730,98 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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27/12/2022 - 11:00:57 730,98 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 12:27:02 730,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:33:51 730,00 (proposta) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

27/12/2022 - 16:01:24 730,98 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:24:21 731,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:38:15 730,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28
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27/12/2022 - 19:53:49 730,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

27/12/2022 - 22:43:46 730,96 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:51:04 725,32 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:15:11 725,31 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:18:07 725,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:18:10 724,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:18:59 724,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:19:00 723,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:21:49 720,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:21:52 719,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:22:28 718,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:22:32 717,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:23:18 718,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:23:22 700,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:23:24 699,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:30 646,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:23:32 645,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:33 629,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:35 628,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:38 699,50 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:24:42 628,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:24:42 628,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:24:54 628,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:56 627,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:25:21 620,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40
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28/12/2022 - 09:25:22 619,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:26:03 550,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:26:03 549,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:26:04 593,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:26:32 549,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:26:32 549,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:26:48 622,05 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:27:21 540,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:27:24 539,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:27:24 583,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:27:42 539,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:27:43 538,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:27:43 582,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:28:21 539,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:28:24 538,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:28:26 537,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:28:27 581,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:28:28 530,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:28:29 529,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:28:29 572,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:29:27 528,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:29:31 570,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:29:31 527,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:29:36 527,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:29:38 569,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:29:38 526,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:29:48 525,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:29:51 567,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:29:51 524,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:29:53 566,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:30:37 524,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:30:39 565,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:30:40 523,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:30:51 523,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:30:52 564,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:30:53 522,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:31:13 525,14 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 09:31:23 520,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:31:24 561,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:31:25 519,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:31:40 518,99 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:31:41 560,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:31:42 518,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:31:45 510,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:31:47 509,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 711 de 1034

28/12/2022 - 09:31:51 518,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:32:18 420,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:32:29 460,00 (lance oculto) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:32:52 456,97 (lance oculto) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:32:53 470,15 (lance oculto) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:00 494,25 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

26/01/2023 - 11:21:21 449,99 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

0041 - NO-BREAK 700 VA: BIVOLT. ENTRADA 115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO
MÍNIMO 20 MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 12:05:53 912,57 (proposta) 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

23/12/2022 - 14:54:42 912,57 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 10:54:48 912,57 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:02:30 912,57 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 11:01:39 912,57 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 12:28:07 910,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:37:21 910,00 (proposta) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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27/12/2022 - 16:01:53 912,57 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:25:02 912,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:39:02 912,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 19:54:18 910,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

27/12/2022 - 22:44:10 912,57 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:51:56 899,65 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:23:05 899,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:29 890,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:23:32 889,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:33 809,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:23:35 808,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:38 800,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:41 799,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:24:32 795,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:33 794,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:25:00 790,00 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:25:01 789,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:25:41 780,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:25:42 779,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:26:09 700,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:26:09 756,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:26:10 699,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:26:12 755,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:27:03 693,55 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:27:03 693,54 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:27:04 749,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:27:32 690,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:27:34 745,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:27:35 689,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:27:51 689,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:27:51 744,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:27:51 688,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:28:20 680,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:28:22 734,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:28:23 679,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:29:13 679,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:29:14 679,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:29:18 733,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:29:27 679,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:29:31 678,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:29:55 677,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17
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28/12/2022 - 09:29:58 676,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:29:58 731,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:30:58 675,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:30:59 674,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:30:59 729,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:31:02 728,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:31:51 673,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:31:53 672,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:31:53 726,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:31:56 670,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:31:57 723,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:31:59 669,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:12 668,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:33:14 667,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:16 721,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:33:43 667,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:33:45 720,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:33:46 667,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:49 666,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:33:50 719,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:33:52 665,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:34:07 660,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:34:07 659,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:34:08 712,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:34:24 640,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:34:25 691,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:34:25 639,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:34:28 650,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:34:50 615,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:34:51 664,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:34:52 614,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:35:04 639,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:35:21 614,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:35:22 614,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:35:23 663,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:36:41 610,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:36:42 609,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:36:44 658,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:37:09 608,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:37:11 607,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:37:11 656,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:37:12 580,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:37:14 626,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:37:14 579,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:37:29 672,57 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:37:39 560,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:37:40 560,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:37:42 605,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 730 de 1034

28/12/2022 - 09:37:43 578,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:37:49 559,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:37:50 558,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:37:50 603,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:38:00 545,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:38:01 588,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:38:02 560,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 731 de 1034

28/12/2022 - 09:38:03 557,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:38:36 544,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:38:37 587,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:38:51 522,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:38:52 564,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:39:05 521,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:39:05 562,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:39:17 510,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:39:20 551,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:39:52 509,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:39:54 549,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:40:05 498,63 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:40:07 538,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:41:24 498,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:41:24 537,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:41:38 485,28 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:41:39 524,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:47:34 430,00 (lance oculto) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:47:50 455,30 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:48:00 502,19 (lance oculto) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

0042 - NO-BREAK 1200 VA: BIVOLT. ENTRADA 115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO
MÍNIMO 20 MINUTOS DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 12:05:53 1.244,19 (proposta) 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

23/12/2022 - 14:54:42 1.244,19 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 10:55:07 1.244,19 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:03:11 1.244,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 11:05:06 1.244,19 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 12:28:45 1.200,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:38:31 1.245,00 (proposta) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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27/12/2022 - 16:02:29 1.244,19 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

27/12/2022 - 17:25:33 1.245,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 17:55:26 1.244,19 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

27/12/2022 - 18:39:57 1.244,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 19:55:09 1.244,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

27/12/2022 - 22:44:25 1.244,19 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 22:52:45 1.218,34 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 735 de 1034

28/12/2022 - 09:23:05 1.199,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:30 1.119,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:32 1.118,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:23:33 1.079,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:23:36 1.078,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:23:54 1.199,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:23:55 1.077,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:23:56 1.076,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:24:41 1.108,25 00.551.775/0001-55 - DI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:25:55 1.000,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40
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28/12/2022 - 09:25:56 999,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:26:15 800,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

28/12/2022 - 09:26:17 864,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:26:18 799,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:26:19 863,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:28:01 799,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:28:02 862,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:28:03 798,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:28:11 690,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:28:12 689,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:28:12 745,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:28:56 798,00 22.648.969/0001-06 - US
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o balanço conforme o item 10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial.
OS DADOS APRESENTADOS NAS FORMULAS DOS INDICES, NÃO
CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES
APRESENTADOS PELA EMPRESA. Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 27/01/2023 11:12:23

28/12/2022 - 09:29:10 689,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:29:11 744,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:29:11 688,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:30:02 687,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17
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28/12/2022 - 09:30:03 686,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:30:04 741,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:31:02 685,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:31:04 739,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:31:06 684,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:31:55 683,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:31:55 737,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:31:55 682,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:32:08 680,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 09:32:10 734,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:32:10 679,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:23 678,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:33:24 677,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:26 732,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 09:33:53 676,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:a)
Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível em
características e quantidades (informar os quantitativos executados) e
prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância,
na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei
nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:32:17

28/12/2022 - 09:33:54 730,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:33:55 675,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:34:12 630,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:34:13 679,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:34:13 661,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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28/12/2022 - 09:37:49 663,60 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:40:32 578,51 (lance oculto) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 09:40:41 584,21 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:42:50 600,00 (lance oculto) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

0043 - PEN DRIVE CAPACIDADE: 8GB: VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 13 MBPS, VELOCIDADE DE TAXA DE
TRANSFERÊNCIA: ATÉ 48 MBPS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 5 MBPS, DIMENSÕES (L X A X P): 19 X 13 X 5,5 CM,
ARMAZENA ATÉ 2.000 MÚSICAS, 4.000 FOTOS OU 400 MINUTOS DE VÍDEO (VALORES APROXIMADOS).
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 37,87 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 10:55:47 37,87 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:03:57 37,87 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 09:01:15 37,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 11:06:05 37,87 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:26:49 34,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:42:22 37,87 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 37,87 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:53:29 37,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:23:05 34,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:24:00 36,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:24:13 34,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:24:14 33,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:28:15 33,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:28:17 32,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:28:40 32,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:28:43 31,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:29:44 31,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:29:46 30,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:30:14 30,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:30:16 29,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:31:06 29,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:31:08 28,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:31:15 25,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:31:16 24,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:32:29 24,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:32:31 23,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:32:48 23,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:32:48 22,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:05 22,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:33:07 22,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:10 22,98 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:34:52 21,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:34:56 18,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:41:30 17,90 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:41:49 16,69 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:43:47 16,50 (lance oculto) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:44:23 15,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:18:37 15,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 16:16:18

0044 - PEN DRIVE CAPACIDADE 16GB: FONTE DE ENERGIA: DC 5V - VIA PORTA USB, TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 48
MB/S, LEITURA ATÉ 10 MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 3 MB/S, TEMPERATURA AMBIENTE: 0º ~ 45º C, INTERFACE USB 2.0 DE
ALTA VELOCIDADE, SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA/ MACOS 9.0 OU SUPERIORES/
LINUX 2.4 OU SUPERIORES.
Data Valor CNPJ Situação
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23/12/2022 - 14:54:42 42,65 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:29:06 42,50 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 10:55:59 42,65 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:04:34 42,65 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 09:01:03 42,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 11:06:42 42,65 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:28:51 42,65 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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27/12/2022 - 18:43:02 42,65 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 42,65 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:54:08 42,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:07 41,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:24:21 40,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:24:22 39,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:24:33 39,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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28/12/2022 - 09:24:36 38,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:28:28 38,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:28:29 37,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:29:57 37,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:29:57 36,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:30:21 36,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:30:21 35,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:30:58 35,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:30:59 34,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:32:36 34,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:32:41 33,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:32:57 33,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 09:32:58 32,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:33:17 30,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:33:19 29,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

28/12/2022 - 09:35:04 20,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:38:01 23,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:41:36 19,90 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28
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28/12/2022 - 09:41:54 18,98 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:46:39 17,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:46:49 17,00 (lance oculto) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

0045 - PEN DRIVE CAPACIDADE: 32GB: CONEXÃO: USB 2.0, FAÇA BACK UP, TRANSFIRA DADOS, COMPARTILHE SUAS
FOTOS, FILMES, MÚSICAS, DADOS PESSOAIS, AONDE QUER QUE VOCÊ VÁ, TOTALMENTE COMPATÍVEL COM
WINDOWS 98 E SUPERIORES, MAC OS 9.0 E SUPERIORES.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 49,17 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 10:29:06 49,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 10:56:28 49,17 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:55:43

26/12/2022 - 11:05:49 49,17 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 09:00:51 49,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 11:07:21 49,17 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:28:42 49,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:43:54 49,17 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 18:45:51 49,17 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 22:54:44 49,15 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:23:24 48,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:55:43

28/12/2022 - 09:24:29 45,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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28/12/2022 - 09:24:30 44,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:55:43

28/12/2022 - 09:24:38 44,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 09:24:42 43,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:55:43

28/12/2022 - 09:33:32 35,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido
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28/12/2022 - 09:33:35 34,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:55:43

28/12/2022 - 09:35:24 33,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:35:25 32,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:55:43

28/12/2022 - 09:36:08 32,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:36:10 31,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:55:43
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28/12/2022 - 09:36:59 28,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:37:02 31,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio ine 26/01/2023 10:55:43

28/12/2022 - 09:38:18 24,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:38:32 21,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:41:30 20,64 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:18:49 20,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 16:16:22

0046 - PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA: LCD, BRILHO: EM CORES E BRANCO:2800 LUMENS, BRANCO,
CONTRASTE: 300:1, RESOLUÇÃO: WXGA, LENTE: ZOOM MANUAL E ENFOQUE MANUAL, NÚMERO F/LONGITUDE FOCAL:
1,58-1,72/16,9MM, 20,28MM. RELAÇÃO ZOOM:1,0-1,2, LÂMPADA: 200W UHE(E-TORL), TELA: TAMANHO: 33 A 318 POL.
DELOCAMENTO: 10:1, BRILHO NORMAL: 2800 LUMENS, CONTRASTE: 3000:1 VERTICAL: -30 A + 30(AUTOMÁTICA),
HORIZONTAL: -30 A +30. CONEXOES: 1X HDMI, MONITOR USB, DIRECT POWER OFF/ON, ENTRADA DE ÁUDIO:
RCA(BRANCO/AZUL)X1, SAÍDA DE ÁUDIO: 2WX1 VOLTAGEM: 100-240 V CA +/- 10% 50/60HZ. GARANTIA DE 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 3.448,37 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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26/12/2022 - 11:06:30 3.448,37 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:23:36 3.400,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:08:05 3.448,37 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 12:29:29 3.400,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:29:30 3.448,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:45:27 3.448,00 (proposta) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

27/12/2022 - 22:55:47 4.945,75 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 09:24:48 3.440,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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28/12/2022 - 09:30:45 3.399,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:35:32 3.300,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 09:36:45 3.299,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:36:54 2.100,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:37:35 2.099,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 09:38:12 1.890,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 09:39:29 3.286,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 09:41:48 1.889,00 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:42:04 1.798,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:47:40 1.650,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 09:48:03 1.500,00 (lance oculto) 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES Cancelado - 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no
contrato social e CNAE 26/01/2023 09:14:28

28/12/2022 - 09:48:12 1.480,98 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:19:00 1.480,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

03/02/2023 - 16:40:14 4.500,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

03/02/2023 - 16:52:03 3.448,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0047 - PLACA MÃE LGA 1155 I3
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 15:46:13 606,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 10:57:12 607,51 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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26/12/2022 - 11:07:08 607,51 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:27:15

26/12/2022 - 17:27:07 600,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:08:42 607,51 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:30:45 607,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:56:51 606,45 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:10 590,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:01:49 589,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:03:07 578,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:03:11 580,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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28/12/2022 - 11:03:36 500,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:05:24 480,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:59 470,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:27:15

28/12/2022 - 11:08:50 430,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:09:20 431,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:53 429,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:27:15

28/12/2022 - 11:11:24 406,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:11:40 405,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:27:15

28/12/2022 - 11:12:00 380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:13:23 379,75 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:13:37 350,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:14:51 499,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:23:17 315,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:19:11 314,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0048 - PLACA MÃE LGA 1155 I5
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 15:46:46 606,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 10:57:31 607,51 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:07:50 607,51 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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26/12/2022 - 17:27:39 600,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:09:16 607,51 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:31:05 607,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:57:29 606,45 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:18 598,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:01:54 597,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:03:14 565,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:03:18 580,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:03:32 500,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:03:47 465,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:07:09 464,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:08:56 436,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:09:33 437,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:45 435,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:11:39 430,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:11:46 429,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:12:08 402,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:13:30 379,75 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 11:13:40 401,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:13:43 345,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:15:01 499,84 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:17:09 310,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:19:26 309,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0049 - PLACA MÃE LGA 1155 I7
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 15:47:16 606,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 10:57:54 607,51 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:08:33 607,51 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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26/12/2022 - 17:28:03 600,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:09:56 607,51 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:31:15 604,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:58:13 606,45 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:33 595,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:06 594,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:03:19 578,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:03:23 580,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:03:29 500,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:03:39 495,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:05:58 490,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:06:31 478,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:18 477,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:08 455,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:09:43 456,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:04 450,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:10:36 449,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:11:45 420,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:11:52 419,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 11:12:14 380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:13:38 379,75 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:13:51 401,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:13:51 355,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:15:01 499,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:23:09 321,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:19:35 320,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0050 - PLACA DE REDE S/FIO COM INTERFACE PCI(32BIT): COM OS SEGUINTES PADRÕES:LEEE 802.11N(DRAFT),
802.11G, 802.11B OPERANDO NA FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ ATÉ 2.4835 GHZ COM SEGURANÇA COMPATÍVEL COM WEP,
WPA E T COMPLEMENTO: WPA2
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 10:58:19 140,02 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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26/12/2022 - 11:09:58 140,02 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:32:08 140,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:59:06 139,52 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:40 135,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:19 134,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:03:27 128,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:26 127,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:14 118,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:09:55 119,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:25:09 97,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:19:45 96,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0051 - PLACA PCI WIRELESS: HARDWARE:INTERFACE: PCI EXPRESS,DIMENSÕES (L X C X A): 120.8 X 78.5 X 21.5MM (4.8
X 3.1 X 0.8POL), TIPO DE ANTENA: ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL, GANHO DE ANTENA: 2DBIWIRELESS: PADRÕES
WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, FRENQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ, EIRP: <20DBM(EIRP), MODOS
WIRELESS: AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURASEGURANÇA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS, WPA-
PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS, TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-
QAM
Data Valor CNPJ Situação
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26/12/2022 - 10:58:51 186,99 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:10:50 186,99 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:33:03 189,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:00:13 185,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:48 182,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:54 181,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:03:32 168,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:21 169,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:07:38 167,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:20 145,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:10:16 144,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:11:54 130,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:23:26 118,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:24:45 99,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0052 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100F, 4-CORE, 8-THREADS, 3.6GHZ (4.3GHZ TURBO), CACHE 6MB, LGA1200,
BX8070110100F
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 1.125,46 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 15:50:52 1.120,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 1.125,46 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 11:12:18 1.125,46 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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26/12/2022 - 17:28:46 1.120,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:12:09 1.125,46 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:36:22 1.125,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Preço considerando Inexequivel 05/01/2023 13:05:38

27/12/2022 - 23:02:54 1.120,15 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:20 1.100,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:00:56 1.089,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Preço considerando Inexequivel 05/01/2023 13:05:38

28/12/2022 - 11:02:02 1.045,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 11:02:27 1.000,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:03:03 999,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:03:56 98,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Preço considerando Inexequivel 05/01/2023 13:05:38

28/12/2022 - 11:09:08 998,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:14:01 727,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:15:01 998,69 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:15:27 997,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:24:10 89,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Preço considerando Inexequivel 05/01/2023 13:05:38

28/12/2022 - 11:25:08 949,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:26:33 995,98 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

0053 - PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400F, 6-CORE, 12-THREADS, 2.9GHZ (4.3GHZ TURBO), CACHE 12MB, LGA1200,
BX8070110400F-BR
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 1.538,75 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 15:51:38 1.537,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 1.538,75 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 11:12:58 1.538,75 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:29:32 1.500,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:13:14 1.538,75 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:36:37 1.538,75 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:03:38 1.535,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:01:06 1.495,62 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:02:10 1.400,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 11:02:37 1.350,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:03:14 1.349,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:03:57 1.300,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:04:03 1.278,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:04:34 1.200,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:05:30 1.050,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:32 1.450,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:07:09 1.051,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:08:07 1.049,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:27 1.010,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:09:50 1.085,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:10:02 1.009,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:12:20 980,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:14:24 979,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:14:40 965,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:15:22 964,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:15:37 932,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:16:00 1.348,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:16:36 931,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:16:45 898,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:17:26 897,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:17:52 865,20 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:20:11 865,19 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:21:08 836,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:21:15 835,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0054 - PROCESSADOR INTEL CORE I7-10700F, CACHE 16MB, 2.9GHZ (4.8GHZ MAX TURBO), LGA 1200 - BX8070110700F
Data Valor CNPJ Situação
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23/12/2022 - 14:54:42 33.147,42 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 15:52:17 3.345,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 3.347,42 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 11:13:40 3.347,42 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:30:04 3.300,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02
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27/12/2022 - 11:14:06 3.347,42 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:36:52 3.347,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:04:36 3.340,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:01:13 3.180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:36 3.100,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 11:02:48 2.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:03:28 2.899,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:04:10 2.850,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:04:10 2.659,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:04:17 2.600,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:04:36 2.458,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:05:08 2.400,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:05:36 2.350,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:19 2.300,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 11:08:06 2.319,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:17 2.200,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:33 2.050,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:09:53 2.049,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 11:10:05 2.323,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:12:27 1.980,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:13:17 1.981,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:14:34 1.979,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:14:48 1.870,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:16:00 2.599,76 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:16:05 1.890,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:21:17 1.670,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:21:44 1.669,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 16:16:26

0055 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS: DUAS ANTENAS 5DBI – EEE 802.11N, 802.11G, 802.11B, 802.3, 802.3U – 4
PORTAS FAST ETHERNET 10/100MBPS, WI-FI 11N.
Data Valor CNPJ Situação
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26/12/2022 - 10:59:13 144,32 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:14:15 144,32 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 11:14:38 144,32 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:38:19 144,30 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:06:19 142,59 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:01:20 138,21 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:03:39 138,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:04:19 128,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:18 129,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:08:27 127,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:40 110,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:12:55 111,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:15:05 110,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:24:25 92,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:24:36 90,50 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:25:36 104,50 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0056 - ROTEADOR WIRELESS 150MBPS: 2 PORTAS ANTENA FIXA – TECNOLOGIA: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE
802.11B; SEGURANÇA WIRELESS: WEP/WPA/WPA/WPA2/WPS; FIREWALL: SPI FIREWALL E GESTÃO DE CONTROLE DE
ACESSO; INTERNET: PPPOE, DYNAMIC/STATIC IP; QUALIDADE DE TRANSMISSÃO: WMM QOS; PROTOCOLOS: IP, MAC,
TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT
Data Valor CNPJ Situação
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26/12/2022 - 10:59:31 172,73 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:14:51 172,73 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 11:15:13 172,73 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:38:40 172,70 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:07:01 171,46 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:01:30 165,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:03:52 164,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:04:27 155,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:28 156,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:08:34 154,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:48 145,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:12:43 146,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:14:48 144,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:14:56 110,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:15:16 110,10 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:17:01 111,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:18:17 95,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:18:24 90,15 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:18:55 93,89 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0057 - SWITCH GIGABIT DE MESA COM 8 PORTAS 10/100/1000 LS1008G
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 15:52:58 322,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 10:59:47 323,81 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:16:00 323,81 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 11:23:50 320,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Válido

26/12/2022 - 11:53:21 323,81 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido
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27/12/2022 - 11:16:15 323,81 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:39:18 323,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:08:00 322,52 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:50 319,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:01:50 315,66 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:01:53 315,65 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:06 310,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:07 309,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:42 298,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:51 297,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:04:45 265,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:04:48 264,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:05:02 255,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:05:03 254,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:05:45 235,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:05:46 234,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:06:07 230,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:08 229,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:06:42 215,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:43 214,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:21 208,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:24 207,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:40 202,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:41 201,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:59 198,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:00 197,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 11:08:48 197,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:08:48 196,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:09:33 196,95 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:33 196,94 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:09:59 165,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:10:01 164,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:10:34 247,15 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:10:42 155,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:22:15 142,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:23:47 160,00 (lance oculto) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

0058 - SWITCH 16P 10/100/1000MBPS
Data Valor CNPJ Situação
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23/12/2022 - 14:54:42 1.450,59 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 15:53:29 1.448,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 1.450,59 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 11:00:07 1.450,59 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 11:16:32 1.450,59 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 11:25:04 1.400,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Válido

26/12/2022 - 11:53:53 1.450,59 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido
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27/12/2022 - 11:16:56 1.450,59 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 15:16:24 1.450,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 17:40:19 1.450,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:09:03 1.449,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:50 1.399,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:01:58 1.289,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:00 1.288,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:00 1.392,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:02:13 1.188,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:15 1.283,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:02:15 1.187,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:37 1.089,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:37 1.176,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:02:38 1.088,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:48 1.420,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 11:02:52 1.065,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:53 1.064,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:54 1.150,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:04:51 1.025,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:04:53 1.107,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:04:53 1.024,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:04:55 1.106,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:05:09 1.010,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:05:10 1.090,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:05:11 1.009,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:05:53 987,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:05:54 986,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:05:55 1.064,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:06:13 965,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:14 964,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:06:16 1.042,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:06:48 935,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:48 934,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:06:52 964,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:06:57 1.009,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:07:00 934,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:07:01 933,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:13 1.008,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:07:14 915,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:14 914,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:15 988,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:07:28 890,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:28 889,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:29 961,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:07:30 914,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:07:47 878,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:50 877,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:55 889,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:07:59 877,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:08:00 947,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:03 876,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:08:05 790,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:07 789,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:08:08 853,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:21 760,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:22 759,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:08:22 820,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:08:23 789,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:08:27 759,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:08:28 758,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:08:30 819,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:33 725,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:34 724,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:08:34 782,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:49 724,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:08:50 781,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:51 723,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 11:09:09 723,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:09:10 722,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:09:12 780,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:09:40 722,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:09:42 779,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:09:42 721,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:09:58 720,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:10:01 719,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:10:06 708,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:10:08 708,64 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 11:10:18 708,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:10:18 707,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:10:21 764,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:35 680,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:10:36 679,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:10:37 734,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:38 707,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:10:44 679,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:10:45 733,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:47 678,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:10:53 654,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:10:56 706,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:11:01 740,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:11:02 653,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:11:04 705,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:11:09 636,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:11:11 686,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:11:39 635,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:11:40 685,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:12:41 580,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:12:43 626,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:13:02 579,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:13:03 625,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:13:15 565,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:13:16 610,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:13:37 564,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:13:38 609,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:14:00 535,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:14:03 577,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:14:19 534,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:14:21 576,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:14:31 510,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:14:31 550,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:14:44 509,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:14:47 549,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:15:08 480,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:15:09 536,69 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:15:37 479,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:15:49 456,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:15:55 455,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:16:08 410,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 11:16:25 445,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:19:21 389,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0059 - SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT - TP-LINK - GRAFITE - TL-SG1024D, IGUAL OU SIMILAR
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 1.922,12 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

23/12/2022 - 15:54:14 1.920,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 1.922,12 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 11:00:24 1.922,12 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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26/12/2022 - 11:17:19 1.922,12 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 11:25:56 1.900,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Válido

26/12/2022 - 11:54:48 1.922,12 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

27/12/2022 - 11:17:49 1.922,12 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 15:17:33 1.920,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 17:41:12 1.922,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:10:40 1.920,35 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:00:51 1.899,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:19 1.788,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:21 1.787,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:31 1.650,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:32 1.649,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:32 1.782,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:02:35 1.781,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:02:58 1.598,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:02:59 1.597,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:02:59 1.725,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:03:56 1.795,50 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

28/12/2022 - 11:04:57 1.458,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:04:58 1.574,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:04:58 1.457,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:05:15 1.358,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:05:16 1.466,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:05:17 1.357,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:06:00 1.256,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:00 1.356,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:06:01 1.255,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:06:19 1.150,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:21 1.149,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:06:21 1.242,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:06:23 1.241,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:06:55 1.058,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:06:56 1.057,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:06:57 1.142,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:07:07 1.028,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:08 1.300,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 11:07:10 1.027,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:13 1.110,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:07:34 1.010,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:34 1.009,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:07:36 1.090,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:07:54 980,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:07:55 979,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 11:08:00 1.057,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:13 960,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:14 1.036,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:14 959,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:08:27 935,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:28 934,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:08:30 1.009,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:08:40 915,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:41 914,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:08:41 988,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:09:04 914,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:06 987,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:09:07 913,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:09:24 913,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:09:26 912,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:09:42 986,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:13 890,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:10:15 889,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:10:21 961,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:28 850,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:10:29 849,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:10:30 917,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:10:47 825,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:10:47 824,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:10:50 889,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 11:11:03 808,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:11:04 872,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:11:04 807,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 11:11:15 780,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:11:16 842,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:11:19 1.100,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 11:25:18 753,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:25:43 652,73 (lance oculto) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:26:43 795,00 (lance oculto) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Válido

0060 - TECLADO PADRÃO ABNT2, CONEXÃO VIA PORTA USB, PLUG AND PLAY, MINIMO DE 109 TECLAS – TECLA Ç,
COMPRIMENTO DO CABO >= 1,5M, TECLAS SILENCIOSAS , CONFORTÁVEIS. COR: PRETO; COMPATÍVEL COM
WINDOWS 00 / XP / VISTA / 7, COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO.
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 42,73 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

25/12/2022 - 21:57:52 42,73 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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26/12/2022 - 11:00:42 42,73 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 13:20:42 42,73 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 11:19:39 42,73 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 17:42:01 42,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 18:45:51 42,73 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

27/12/2022 - 23:11:13 41,90 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:02:25 35,98 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:04:02 40,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18
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28/12/2022 - 11:04:12 35,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:07:01 30,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:08:49 30,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:09:14 29,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 11:10:21 25,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:12:17 26,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 11:20:07 19,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 11:21:26 24,50 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0061 - TELA DE PROJEÇÃO DE PROJEÇÃO: RETRÁTIL FORMATO: 1:1 QUADRADO, ÁREA DE PROJEÇÃO: 1740X1740 MM,
ÁREA TOTAL: 1895X1890 MM, DIAGONAL: 97 POLEGADAS COM TRIPÉ 43 TTM 100 VA
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 14:54:42 1.045,63 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 13:21:28 1.045,63 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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27/12/2022 - 11:20:18 1.045,63 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 12:32:51 1.040,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:43:13 1.045,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 22:44:52 1.045,63 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A licitante possui estrutura e condições conforme analisado
em sua documentação, parta outro objeto, este divergente do licitado
03/02/2023 11:25:30

27/12/2022 - 23:12:15 1.039,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:39:40 1.032,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:43:55 1.031,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:44:08 1.028,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:44:52 1.029,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:45:31 1.027,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 12:48:02 1.027,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 12:48:29 1.015,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:48 1.014,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:50:13 1.015,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 12:50:30 1.008,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:52:48 1.009,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:53:43 1.007,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:53:59 1.007,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 12:54:46 1.005,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:55:52 1.005,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 12:57:11 1.005,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:57:38 1.004,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:58:16 980,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:43 981,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 12:59:48 979,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:00:22 965,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:00:39 965,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:02:24 945,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:02:46 950,00 (lance oculto) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:03:19 810,00 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:06:50 889,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0062 - FRAGMENTADORA- CORTE EM TIRAS DE 6MM 8 FOLHAS + CARTÃO + CD C/ CESTO DE 12 LTS – 110V DESIGN
ELEGANTE; ATÉ 8 FOLHAS A4 (75G/M2) OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO OU 1 CD POR VEZ; NÍVEL DE SEGURANÇA 2
(NORMA DIN 32757-1); BOTÃO SEGURO EVITA ACIDENTES COM CRIANÇAS OU ANIMAIS; BOTÃO COM 3 POSIÇÕES
AUTO / ON / OFF; SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO
MOTOR; ABERTURA DE ENTRADA: 220MM; FRAGMENTA 150 FOLHAS POR HORA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
Data Valor CNPJ Situação
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23/12/2022 - 14:54:42 554,00 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia
Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de capacidade tecnica ofertado. Vale
mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e
quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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); 03/02/2023 16:35:18

26/12/2022 - 13:22:07 554,00 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:44:19 554,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:13:09 553,90 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:39:50 550,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:44:07 549,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:44:21 540,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:45:43 539,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:48:22 535,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:48:58 534,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:50:37 530,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:52:33 531,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:54:00 530,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:54:54 522,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:57:53 521,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:58:30 518,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:01:48 498,65 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:23:57 497,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0063 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 PRETO – ORIGINAL 127 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 7.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

22/12/2022 - 09:30:22 72,10 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 72,10 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:07 72,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:32:48 72,10 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:35:37 72,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:45:44 72,10 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:14:05 72,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:06 71,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:40:26 70,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:05 68,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:43:56 65,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:44:14 64,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:44:28 63,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:44:38 62,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:44:44 60,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:45:03 60,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:46:14 58,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:46:24 57,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:48:13 63,90 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:48:15 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:49:17 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:50:43 50,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:50:43 52,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:57 48,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:52:01 47,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:52:19 49,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:52:38 43,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:53:45 42,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:54:52 41,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:00 38,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:57:53 37,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:58:35 33,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:59:09 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:11 31,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:01:41 30,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0064 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 MAGENTA – ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

22/12/2022 - 09:32:21 64,85 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 64,85 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:07 64,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 823 de 1034

26/12/2022 - 13:33:21 64,85 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:36:28 64,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:46:00 64,85 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:14:53 61,25 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:14 60,36 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:40:33 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:53 58,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:44:01 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:44:19 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:44:39 51,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:45:21 51,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:46:20 49,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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28/12/2022 - 12:46:31 48,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:48:08 42,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:18 63,90 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:49:23 41,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:50:50 40,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:51:03 38,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:52:09 37,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:52:10 49,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:52:43 35,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:53:49 34,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:54:23 33,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:05 30,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:57:58 29,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:58:41 27,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:01:30 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:02:16 24,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0065 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 AMARELO – ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 10:37:31 64,85 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 64,85 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:07 64,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:42:23 64,85 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:37:23 64,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:47:36 64,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:15:46 61,50 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:21 60,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:40:39 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:43:00 58,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:44:14 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:44:24 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:44:55 51,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:45:31 51,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:46:26 49,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:46:35 48,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:47:29 45,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:49:29 44,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:50:57 42,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:51:09 40,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:51:58 49,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:52:15 39,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:52:49 36,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:53:54 35,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:54:45 33,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:10 30,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:57:29 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:58:23 27,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:59:30 29,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

0066 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 CIANO – ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 6.500
PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 10:38:09 64,85 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 64,85 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:09 64,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:42:58 64,85 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:38:00 64,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:47:52 64,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:16:24 61,25 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:28 60,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:40:45 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:43:15 58,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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28/12/2022 - 12:44:31 57,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:04 51,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:45:46 51,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:46:33 49,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:46:40 48,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:46:55 45,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:47:14 44,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:47:21 42,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:49:35 41,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:51:02 40,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:51:15 38,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:51:48 49,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:52:21 37,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:52:55 35,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:54:05 34,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:00 33,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:16 30,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:56:44 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:57:30 28,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:59:43 29,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

0067 - KIT ORIGINAL GARRAFA EPSON T544 PARA ECOTANK: CONTENDO NO KIT 1 REFIL PRETO 65ML, 1 REFIL CIANO
65ML, 1 REFIL MAGENTA 65ML, 1 REFIL AMARELO 65ML,COMPATIBILIDADE:L3110 / L3150 / L3210 / L3250 /
L5190,RENDIMENTO 7500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 10:39:10 271,20 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 271,20 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:09 271,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:43:29 271,20 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:48:22 271,20 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:17:09 270,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:36 268,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:41:03 267,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:43:32 265,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:44:02 264,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:44:35 263,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:44:49 262,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:45:02 261,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:45:11 260,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:13 258,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:46:00 259,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:46:10 257,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:46:40 250,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:46:44 252,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:46:50 248,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:46:56 247,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:47:02 243,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:47:22 242,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:47:55 238,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:49:19 237,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:49:44 236,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:51:14 235,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:51:27 233,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:51:35 235,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:52:30 232,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:02 228,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:54:14 227,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:54:22 226,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:54:44 225,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:07 223,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:22 218,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:56:53 219,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:58:10 217,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:58:20 216,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:58:48 210,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:00:38 200,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:01:45 69,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:02:31 178,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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23/12/2022 - 10:39:51 63,41 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 63,41 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:09 63,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:46:00 63,41 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:41:17 63,40 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:48:45 63,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:17:51 61,25 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:45 60,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:41:09 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:44:46 59,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:44:57 59,98 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:10 59,97 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:45:17 59,95 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:20 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:46:11 55,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:46:58 48,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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28/12/2022 - 12:47:02 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:47:07 45,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:47:28 44,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:47:46 42,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:49:50 41,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:51:26 49,90 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:51:27 38,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:51:34 35,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:52:37 34,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:07 32,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:54:20 31,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:13 30,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:28 28,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:17 27,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:58:54 25,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:04:40 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:05:26 22,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0069 - REFIL DE TINTA 544 MAGENTA, ORIGINAL 65 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 10:41:39 64,60 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 64,60 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:08 64,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:46:33 64,60 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:40:21 64,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:49:01 64,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:18:26 61,25 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:54 60,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 843 de 1034

28/12/2022 - 12:41:14 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:44:54 59,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:45:02 59,98 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:14 59,97 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:45:26 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:46:33 55,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:47:05 48,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:47:15 46,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 844 de 1034

28/12/2022 - 12:47:34 45,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:47:41 43,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:49:55 41,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:51:15 49,90 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:51:35 38,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:51:43 40,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:51:48 36,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:52:43 35,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:13 32,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:54:25 31,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:19 30,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:33 28,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:23 27,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:01 25,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:04:52 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:04:58 22,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0070 - REFIL DE TINTA 544 AMARELO, ORIGINAL 65 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 10:42:31 64,60 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 64,60 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:08 64,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:47:43 64,60 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:41:55 64,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:49:23 64,60 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:19:01 61,25 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:41:03 60,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:41:22 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:32 58,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:46:43 58,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:47:16 48,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:47:35 45,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:47:44 44,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:48:01 42,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:00 41,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:50:40 41,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:51:40 38,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:51:54 37,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:52:53 36,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:18 34,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:54:32 33,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:29 32,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:38 28,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:28 27,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:06 25,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:02:31 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:02:39 22,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0071 - REFIL DE TINTA 544 CIANO, ORIGINAL 65 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 10:57:27 64,60 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 64,60 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:08 64,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:48:25 64,60 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:42:41 64,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:49:50 64,60 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:21:07 61,25 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:41:20 58,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:41:31 57,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:41:47 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:43:16 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:40 52,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:46:36 51,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:47:31 48,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:47:51 47,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:49:49 45,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:05 41,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:51:50 38,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:52:57 37,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:42 35,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:54:37 34,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:36 33,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:46 30,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:34 29,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:15 26,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:00:36 22,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:00:37 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

0072 - KIT ORIGINAL GARRAFA EPSON T664 PARA ECOTANK: CONTENDO NO KIT 1 REFIL PRETO 70ML, 1 REFIL CIANO
70ML, 1 REFIL MAGENTA 70ML, 1 REFIL AMARELO 70ML, COMPATIBILIDADE L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L355 / L365
/ L455 / L555 / L565 / L375 / L575 / L1300 / L395 / L495 / L396,RENDIMENTO 6.500 PÁGINAS,CADA COR.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 10:58:09 300,60 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 300,60 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:09 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:49:10 300,60 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:50:05 300,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:21:48 295,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:41:26 285,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:41:41 280,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:41:55 275,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:43:22 274,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:47 270,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:46:45 269,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:47:46 260,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:47:57 259,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:49:43 255,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:49:51 259,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:50:00 254,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:50:08 284,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:50:11 254,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:50:36 253,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:51:58 250,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:53:04 249,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:53:49 245,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:54:28 246,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:54:52 244,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:04 243,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:55:20 244,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:55:43 240,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:52 235,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:56:22 229,90 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:57:09 70,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:57:13 215,20 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:09 189,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:59:57 200,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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23/12/2022 - 10:58:35 61,10 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 61,10 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:06 61,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:49:34 61,10 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:51:45 61,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:22:36 60,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:41:32 58,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:41:45 57,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:02 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:43:29 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:53 52,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:47:38 52,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:48:03 51,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:48:08 48,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:49:36 45,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:49:41 48,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:50:17 44,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:13 42,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:53:54 39,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:54:57 38,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:57:05 36,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:41 35,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:33 32,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:02:02 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:02:48 29,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:02:49 31,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

0074 - REFIL DE TINTA 664 MAGENTA, ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000 PÁGINAS
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:00:02 61,10 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 61,10 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:06 61,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:51:48 61,10 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:44:19 61,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:51:51 61,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:23:30 60,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:41:41 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:41:53 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:07 53,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:43:42 52,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:45:59 50,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:47:51 50,20 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:48:09 49,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:48:16 48,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:49:28 48,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:49:31 45,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:21 44,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:18 42,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:54:00 40,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:55:02 39,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:56:56 36,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:57:43 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:26 32,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:00:11 31,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

0075 - REFIL DE TINTA 664 AMARELO, ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:00:28 61,10 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 61,10 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:06 61,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido
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26/12/2022 - 13:52:40 61,10 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:44:55 61,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:51:57 61,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:24:00 60,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:42:02 59,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:15 58,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:43:48 57,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:46:06 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:03 55,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:48:16 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:48:22 48,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:49:19 48,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:49:25 45,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:25 44,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:24 42,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:54:07 40,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:55:07 39,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:56:39 36,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:57:27 33,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:57:44 30,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:58:49 29,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:38 27,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:04:50 23,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:05:10 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

0076 - REFIL DE TINTA 664 CIANO, ORIGINAL 70 ML – RENDIMENTO APROXIMADO 4.000 PÁGINAS.(ORIGINAL)
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:00:51 61,10 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 61,10 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:06 61,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 865 de 1034

26/12/2022 - 13:53:04 61,10 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 12:46:15 61,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 17:52:01 61,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:24:42 60,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:42:06 59,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:21 58,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:43:54 57,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:46:11 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:11 55,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:48:22 54,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:48:28 48,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:49:11 48,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:49:19 42,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:32 41,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:30 40,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:54:12 38,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:55:12 37,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:56:33 35,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:57:21 33,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:57:50 30,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 867 de 1034

28/12/2022 - 12:58:55 29,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:43 26,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:02:44 16,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:03:09 22,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0077 - REFIL TONER COMPATIVEL PARA USO EM BROTHER TN580/TN650 200G
Data Valor CNPJ Situação

25/12/2022 - 21:57:52 108,71 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:08 100,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido
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26/12/2022 - 13:53:35 108,71 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:53:25 108,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:25:34 99,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:42:17 98,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:26 96,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:42:51 95,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:43:03 92,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:45:29 91,50 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:46:18 89,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:24 89,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:48:41 88,90 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:49:01 85,69 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:42 85,68 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:50:44 80,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:51:28 79,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:54:18 78,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:55:25 77,50 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:56:22 77,60 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:56:27 75,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:51 76,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:59:25 74,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:50 69,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:00:32 68,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:00:42 65,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:05:20 50,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:05:32 54,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:05:33 59,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0078 - SCANNER DE MESA ADS-1250W, DUPLEX, WI-FI, BROTHER , IGUAL O SIMILAR
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:02:06 3.046,67 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

23/12/2022 - 14:41:39 3.089,90 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 03/02/2023 12:10:48

25/12/2022 - 21:57:52 3.046,67 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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26/12/2022 - 13:54:10 3.046,67 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:31:11 3.000,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 11:21:31 3.046,67 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 12:46:55 3.000,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - A empresa deixou de anexar os Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços no Portal de Compras Públicas
03/02/2023 12:17:23

27/12/2022 - 15:18:50 3.045,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 17:55:08 3.046,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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27/12/2022 - 19:56:31 3.000,00 (proposta) 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

27/12/2022 - 21:55:11 3.040,00 (proposta) 11.113.866/0001-25 - VETORSCAN
SOLUCOES CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI - ME

Válido

27/12/2022 - 23:27:24 3.035,89 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:13 2.900,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 12:40:35 2.800,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 12:40:37 3.024,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:40:46 2.940,00 11.113.866/0001-25 - VETORSCAN
SOLUCOES CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI - ME

Válido
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28/12/2022 - 12:41:06 2.300,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

28/12/2022 - 12:41:07 2.415,00 11.113.866/0001-25 - VETORSCAN
SOLUCOES CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI - ME

Válido

28/12/2022 - 12:41:08 2.484,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:41:38 2.200,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 12:41:40 2.376,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:42:24 2.850,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:33 2.100,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:42:36 2.268,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 875 de 1034

28/12/2022 - 12:47:31 2.099,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:47:33 2.266,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:48:18 2.448,46 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 12:48:54 2.065,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:55 2.230,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:50:15 2.060,00 44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta
de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos
apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência,
de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s)
adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte)
empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras
de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%,
de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008
publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:39:40

28/12/2022 - 12:50:19 2.224,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:51:04 2.059,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:54:25 2.025,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:54:27 2.187,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:56:08 2.020,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:56:10 2.181,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:56:22 2.018,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:56:25 2.179,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:58:52 2.017,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:58:54 2.178,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:59:57 1.980,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:59:58 2.138,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:02:28 1.861,25 (lance oculto) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:03:02 1.965,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0079 - TONER BROTHER TN 420 (RECARGA) 1 KG
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:02:48 248,19 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 248,19 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 13:54:47 248,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:54:36 248,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:28:15 229,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:42:34 228,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:42 225,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:42:59 224,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:43:10 220,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:45:42 219,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:46:24 215,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:08 214,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:48:36 214,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:48:45 210,65 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:50 213,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:48:55 210,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:48:56 200,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:49:08 195,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:17 195,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:50:52 194,50 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:51:20 194,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:53:16 193,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:53:41 190,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:54:32 188,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:55:31 187,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:55:32 187,90 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:43 187,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:55:57 187,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:56:13 185,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:56:54 184,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:57:57 182,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:27 183,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:59:02 181,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:59:32 180,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:49 180,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:00:05 172,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:00:54 172,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:01:59 171,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:03:05 130,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:03:16 165,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:03:29 165,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:04:53 149,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0080 - TONER BROTHER TN 1060 (RECARGA) 1 KG
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:03:23 248,19 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 248,19 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 13:55:19 248,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:54:58 248,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:29:10 229,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:42:41 228,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:42:53 225,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:43:05 224,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 12:46:31 218,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:20 218,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:48:39 210,25 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:48:51 218,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:49:02 200,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:49:02 210,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:49:13 190,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:50:09 190,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:50:59 189,90 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:48 188,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:34 189,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 12:55:35 187,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:55:38 187,90 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:55:48 187,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:56:07 185,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:57:09 184,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:58:02 182,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:58:35 183,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:59:14 181,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 12:59:38 180,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:59:57 180,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:00:12 172,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:00:58 172,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:03:16 130,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:03:25 169,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:03:42 165,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:05:06 149,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0081 - TONER BROTHER TN 750 (RECARGA) 1 KG
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:03:55 248,19 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 248,19 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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26/12/2022 - 13:56:54 248,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:56:03 248,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:30:02 229,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:50:10 215,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:51:08 214,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:51:40 213,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:52:06 210,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:53:01 209,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 887 de 1034

28/12/2022 - 12:53:22 208,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:53:56 207,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 12:55:44 206,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:56:25 205,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:59:45 204,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 888 de 1034

28/12/2022 - 13:01:49 200,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:02:00 189,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:02:07 199,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:02:21 189,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:03:33 187,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:04:02 183,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:04:05 186,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:04:19 183,20 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:05:10 175,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:06:14 148,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:07:53 182,00 (lance oculto) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

0082 - TONER BROTHER TN 550 (RECARGA) 1 KG
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:04:29 248,19 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 248,19 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 13:57:19 248,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:56:17 248,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:30:38 229,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:50:03 225,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:51:19 224,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:51:48 223,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:52:14 221,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:53:12 220,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:53:29 219,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:56:34 218,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:59:51 217,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:01:40 200,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:01:59 199,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:02:03 199,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:02:06 189,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:02:29 189,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:03:37 187,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:04:08 183,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:04:26 183,20 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:05:11 182,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:05:45 178,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:06:03 177,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 13:06:41 130,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:07:37 172,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:07:52 148,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0083 - TONER BROTHER TN 3382 (RECARGA) 1 KG
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:05:01 248,19 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 248,19 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 13:57:45 248,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:56:32 248,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:31:42 229,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:21:56 220,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:22:30 180,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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28/12/2022 - 13:22:34 219,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:23:39 175,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:25:24 175,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:26:08 174,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:26:28 150,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:26:55 140,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:27:19 140,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:28:01 130,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:28:28 128,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:30:18 128,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:43:21 119,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:43:23 120,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:44:47 95,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0084 - TONER BROTHER TN 3342 (RECARGA) 1 KG
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:05:31 248,19 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 248,19 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 13:58:09 248,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:56:47 248,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:32:55 229,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:22:03 220,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:22:46 219,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:23:44 215,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:25:28 215,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:26:16 214,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:27:01 208,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:27:31 208,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:29:51 207,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:30:00 200,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:30:10 200,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:30:23 195,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:30:44 195,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:31:15 180,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:32:08 180,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:32:28 170,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:32:53 170,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:37:35 169,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:37:53 162,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:38:29 161,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:38:39 161,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:39:00 158,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:40:38 130,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:41:25 148,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:42:19 135,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0085 - TONER BROTHER TN 3372 (RECARGA) 1 KG
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:06:04 248,19 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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25/12/2022 - 21:57:52 248,19 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 13:58:48 248,19 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:57:02 248,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:33:32 229,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:51:58 228,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:52:22 225,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 12:53:23 224,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 12:55:53 223,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:56:42 222,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:00:17 212,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:01:30 200,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:02:49 200,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:03:32 189,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:05:28 187,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:05:52 185,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:06:12 184,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:06:20 180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:06:53 179,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:06:57 179,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:07:39 175,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:07:45 172,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:08:24 172,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:08:44 171,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:09:01 169,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:09:11 170,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:09:44 168,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:09:54 165,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:10:14 164,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:10:23 165,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:10:24 160,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:10:35 159,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:10:42 155,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:10:57 155,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:12:12 154,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:12:12 155,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:12:19 150,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:12:34 145,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:12:43 140,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:12:56 140,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:13:09 138,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:13:35 135,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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28/12/2022 - 13:13:58 135,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:14:01 132,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:14:37 128,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:14:46 130,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:16:06 99,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0086 - TONER SAMSUNG D111 (RECARGA) MODELO 2070 FW
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 11:06:33 185,53 (proposta) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

25/12/2022 - 21:57:52 185,53 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:08 150,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:59:16 185,53 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 17:58:00 185,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:34:26 180,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:52:27 148,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 12:55:00 145,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:55:59 144,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:01:16 139,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:01:18 140,00 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido

28/12/2022 - 13:02:59 139,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:06:19 138,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:06:47 135,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:08:12 129,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:08:20 130,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:08:49 89,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:10:00 130,00 (lance oculto) 12.665.218/0001-44 - VS Delgado
Comércio Eirelli

Válido
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Data Valor CNPJ Situação

25/12/2022 - 21:57:52 163,80 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:08 160,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 13:59:38 163,80 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 15:40:09 163,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

27/12/2022 - 17:58:41 163,80 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:35:14 99,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:52:11 98,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 12:52:26 97,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:52:45 97,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 12:55:04 95,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:55:25 94,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido
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28/12/2022 - 12:56:08 93,50 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:57:00 93,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:57:04 90,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 12:57:17 92,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:00:55 89,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:01:11 82,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:01:51 80,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:03:09 80,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:03:55 78,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:04:14 72,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:06:03 70,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:07:03 6,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:07:52 69,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:09:08 60,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:11:51 52,00 (lance oculto) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

0088 - CILINDRO BROTHER DR1060 | PARA TONER TN1060 | DCP1512 HL1112 DCP1602 HL1212 DCP1617
Data Valor CNPJ Situação

25/12/2022 - 21:57:52 197,13 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:08 180,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 14:00:06 197,13 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 15:40:09 197,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

27/12/2022 - 17:59:07 197,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:36:10 150,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:52:16 149,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido
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28/12/2022 - 12:52:34 148,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:52:50 144,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 12:55:08 140,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:55:30 139,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 12:56:13 138,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:57:09 137,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 12:57:09 135,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 12:57:27 134,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:01:02 133,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:01:05 130,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:01:56 125,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:03:19 125,50 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:03:50 119,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:04:00 117,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:04:23 115,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:05:54 115,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:06:07 110,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:07:20 108,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:07:59 107,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:08:19 98,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:09:10 97,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:09:12 98,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:09:14 95,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:09:47 93,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:09:54 92,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:09:54 94,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:10:01 91,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:10:03 89,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:10:11 92,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:10:27 88,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:10:36 85,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:11:12 85,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:11:12 84,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:11:29 82,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:11:37 84,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:11:57 80,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:12:07 78,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:12:20 77,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:12:28 75,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:12:31 78,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:12:46 74,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:12:57 91,20 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:13:00 73,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:13:15 70,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:13:16 72,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:13:23 69,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:13:28 70,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:13:36 65,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:14:14 62,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:14:28 55,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:14:33 42,00 (lance oculto) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 13:16:18 50,00 (lance oculto) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

0089 - CILINDRO BROTHER DR-3302 DR-720 | DCP8112 HL5452 DCP8152 DCP8157 MFC8952 8112 5452 8152 8157
Data Valor CNPJ Situação

25/12/2022 - 21:57:52 588,43 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 10:29:09 585,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

26/12/2022 - 14:00:33 588,43 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 15:40:09 588,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

27/12/2022 - 17:59:33 588,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:37:03 290,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:52:23 285,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 12:55:14 280,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:55:49 279,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 12:56:22 278,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 12:57:16 270,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido
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28/12/2022 - 12:57:33 265,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:00:58 235,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:01:08 234,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:01:23 23,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:02:01 42,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Válido

28/12/2022 - 13:04:11 94,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:08:00 20,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0090 - KIT POWER BALUM HD 8000 ONIX SECURITY 16 CANAIS COM RAK 5U COMPLETO
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:01:06 1.409,23 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:00:38 1.409,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:38:36 1.399,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 12:52:45 1.398,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:00:53 1.298,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:04:03 1.200,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:04:29 1.185,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:06:05 1.182,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:06:12 1.184,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:06:25 1.181,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:07:26 1.080,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:10:05 1.079,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:10:30 1.065,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:11:31 1.064,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:11:54 1.060,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:12:17 1.055,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:13:02 1.040,00 (lance oculto) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

0091 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTISAÍDAS 05A 12V
Data Valor CNPJ Situação

25/12/2022 - 21:57:52 220,77 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 14:08:41 220,77 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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27/12/2022 - 11:22:39 220,77 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 18:01:30 220,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:39:39 199,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:21:13 199,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:22:17 189,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:22:53 189,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:25:34 205,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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28/12/2022 - 13:25:39 189,11 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:26:23 188,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:26:47 188,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:27:06 172,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:29:05 172,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:29:51 172,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:30:02 171,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:30:12 168,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:30:55 167,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:31:23 160,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:32:34 155,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:33:45 149,03 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:34:31 145,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:44:08 138,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:44:35 144,00 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 14:26:35 137,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0092 - CAIXAS DE CABO DE REDE DUPLA CAPA CAT5E EXTERNO 305 MTS MEGATON HOMOLOGADO ANATEL
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:09:17 1.231,64 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:02:03 1.231,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:40:36 1.139,80 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:22:34 1.120,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:23:15 1.110,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:23:17 1.120,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:23:50 1.080,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:26:02 1.080,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:26:33 1.078,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:27:13 1.008,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:30:17 1.000,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:30:33 995,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:31:30 900,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:32:41 880,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:34:27 870,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:34:38 865,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:37:55 860,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:38:08 855,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:39:46 854,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:40:11 820,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:42:32 790,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:43:47 799,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 14:26:45 789,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0093 - NO-BREAK I XNB 1800VA 120V
Data Valor CNPJ Situação
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25/12/2022 - 21:57:52 2.185,62 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 14:09:45 2.185,62 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 11:23:25 2.185,62 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 15:40:18 2.185,00 (proposta) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

27/12/2022 - 18:02:41 2.185,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:41:25 1.899,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:20:19 2.050,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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28/12/2022 - 13:21:04 1.898,11 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:21:04 2.049,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:22:43 1.789,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:22:45 1.932,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:23:25 1.789,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:23:34 1.790,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:23:57 1.760,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:23:58 1.900,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:25:27 2.100,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:26:12 1.760,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:26:50 1.750,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:26:51 1.890,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:27:19 1.650,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:27:20 1.782,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:30:25 1.649,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:30:28 1.781,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:30:39 1.550,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:30:41 1.674,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:31:41 1.450,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:31:41 1.566,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:32:50 1.380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:32:51 1.490,00 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

28/12/2022 - 13:39:09 1.350,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:39:18 1.255,93 (lance oculto) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

0094 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EPSON L220-L380-L3110-L3150-L395-L495
Data Valor CNPJ Situação
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26/12/2022 - 14:10:21 702,43 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:03:57 702,30 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:43:04 700,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:22:50 689,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:23:32 687,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:23:48 688,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:24:05 685,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:26:22 685,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:26:56 684,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:27:25 675,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:29:14 675,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:30:32 674,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:30:46 655,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:31:48 650,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:32:57 640,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:34:44 630,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:34:54 620,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:41:15 599,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:41:18 590,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:12:26 589,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0095 - EIXO TRACIONADOR COM DISCO EPSON L220-L380-L3110-L3150-L395-L495
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:10:50 88,10 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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27/12/2022 - 18:04:12 88,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:43:36 85,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:22:59 82,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:23:58 82,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:29:04 82,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:42:41 78,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:43:17 69,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0096 - CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L220-L380-L3110-L3150-L395-L495
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:11:14 71,77 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:04:32 71,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:44:06 70,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:23:05 69,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:24:07 69,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:28:59 69,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:41:02 59,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:41:09 60,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0097 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EPSON L3210, L3250
Data Valor CNPJ Situação

25/12/2022 - 21:57:52 762,73 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58
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26/12/2022 - 14:11:40 762,73 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:04:48 762,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:44:35 760,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:23:12 750,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:23:50 749,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:24:11 735,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:24:28 735,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:25:20 761,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:27:14 734,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:27:55 728,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:28:34 728,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:30:55 727,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:33:04 698,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:35:08 697,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:35:15 690,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:41:17 689,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:41:32 675,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:42:48 645,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:44:07 629,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0098 - EIXO TRACIONADOR L3210, L3250
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:12:35 135,93 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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27/12/2022 - 18:05:31 135,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:45:03 120,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:23:19 116,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:24:37 116,15 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:28:23 116,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:37:26 108,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:37:29 99,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0099 - CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L3210, L3250
Data Valor CNPJ Situação

25/12/2022 - 21:57:52 78,97 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 14:12:57 78,97 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:05:53 79,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:45:35 75,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:23:52 73,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:24:37 70,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:24:52 70,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:28:16 70,05 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:39:31 65,20 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:41:33 64,25 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0100 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO L4260
Data Valor CNPJ Situação

25/12/2022 - 21:57:52 841,07 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

26/12/2022 - 14:13:22 841,07 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:06:06 841,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:46:06 825,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:24:14 820,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:24:49 815,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:25:02 815,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:25:07 800,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 27/01/2023 11:17:58

28/12/2022 - 13:25:18 780,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:27:34 770,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:28:01 770,10 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:38:28 765,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:40:29 745,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:41:49 749,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 14:12:38 744,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0101 - CABO FLAT CABEÇA DE IMPRESSÃO L4260
Data Valor CNPJ Situação
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26/12/2022 - 14:14:00 82,63 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:06:47 82,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:46:47 80,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:24:55 78,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:42:20 69,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:45:41 69,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0102 - EIXO TRACIONADOR L4260
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:14:25 89,40 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:07:05 89,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:47:18 85,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:25:01 81,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:44:27 75,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:45:57 79,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 14:12:06 74,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0103 - ALMOFADA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON.
Data Valor CNPJ Situação
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26/12/2022 - 14:14:49 42,38 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:07:35 42,25 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:47:49 39,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:25:07 35,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:40:39 30,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:11:58 29,70 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0104 - PASTA TÉRMICA SILVER
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:15:20 42,78 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:10:16 42,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:48:27 39,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:25:12 35,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:42:10 30,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:46:10 29,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

0105 - SSD SATA 3 128GB
Data Valor CNPJ Situação
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21/12/2022 - 09:26:14 299,79 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

23/12/2022 - 15:55:36 298,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 11:01:13 299,79 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 14:15:55 299,79 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:32:13 290,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 08:58:11 299,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 11:24:17 299,79 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 18:10:32 299,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:49:11 298,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:21:58 291,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:23:59 200,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46
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28/12/2022 - 13:24:53 199,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:25:24 185,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:25:28 180,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:25:37 175,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:25:52 150,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:26:00 183,30 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 937 de 1034

28/12/2022 - 13:26:03 142,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:26:14 130,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:26:33 125,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:26:46 120,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:36:02 141,74 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:38:38 118,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:40:12 100,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:40:20 95,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:40:51 91,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:42:02 85,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:45:19 79,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:46:06 138,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 14:11:42 78,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 16:39:51

0106 - SSD SATA 3 240GB
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 09:26:40 389,39 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

23/12/2022 - 15:56:11 388,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 11:01:30 389,39 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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26/12/2022 - 14:16:27 389,39 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:32:47 380,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 08:57:41 389,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 11:24:49 389,39 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 14:08:54 389,30 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:49:57 389,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:22:21 381,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:24:12 300,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:25:30 280,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:25:51 279,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:26:03 200,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:26:08 265,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:26:15 180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:26:28 222,65 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:26:41 150,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:36:02 179,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:38:44 145,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:39:33 120,00 (lance oculto) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:40:48 138,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:42:53 178,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

0107 - SSD SATA 3 480GB
Data Valor CNPJ Situação
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21/12/2022 - 09:27:17 561,71 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

23/12/2022 - 15:56:42 559,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 11:02:01 561,71 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 14:16:55 561,71 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:34:52 550,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 08:57:18 561,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 11:25:19 561,71 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 18:11:45 561,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:50:37 560,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:22:31 551,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:24:19 500,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46
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28/12/2022 - 13:25:24 490,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:25:38 400,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:25:43 485,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:25:49 380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:26:22 300,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:26:39 280,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:26:47 361,77 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:27:02 250,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:36:02 279,84 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:38:51 245,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:39:56 240,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:40:57 230,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:41:15 200,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:41:57 180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:42:25 175,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:45:26 165,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:46:30 155,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:49:42 278,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 14:11:32 154,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 16:39:55

0108 - SSD SATA 3 512GB
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 09:27:53 661,44 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

23/12/2022 - 15:57:16 658,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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26/12/2022 - 11:02:20 661,44 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 14:17:19 661,44 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:35:17 650,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 08:56:09 661,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 18:11:59 661,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:51:29 660,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:24:27 600,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46
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28/12/2022 - 13:25:14 599,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:25:57 580,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:26:31 500,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:26:45 480,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:27:10 400,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:37:01 435,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:38:21 380,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:38:22 278,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 13:39:10 250,00 (lance oculto) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

0109 - SSD NVME 128GB
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 09:28:21 312,14 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

23/12/2022 - 15:57:52 310,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 11:02:34 312,14 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51
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26/12/2022 - 14:18:05 312,14 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:35:47 310,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 08:56:31 312,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 11:25:56 312,14 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 18:13:21 312,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:52:27 310,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:23:00 310,10 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:25:09 300,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:27:16 301,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:28:07 285,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:28:23 284,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:28:31 250,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:28:43 245,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:28:48 245,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:28:57 243,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 13:29:00 220,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:29:08 218,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:29:16 217,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:29:24 200,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:29:29 210,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:29:34 199,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:29:35 190,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:29:47 170,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:29:52 165,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:30:05 150,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:30:05 230,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:30:53 145,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:31:14 140,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:31:31 135,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:32:26 134,40 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:33:18 130,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:36:08 169,74 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:39:59 121,20 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:43:45 168,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 14:11:23 120,90 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - 11/01/2023 16:39:59

0110 - SSD NVME 256GB
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 09:28:43 427,49 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

23/12/2022 - 15:58:34 425,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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26/12/2022 - 11:02:52 427,49 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 14:18:32 427,49 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:36:13 420,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 08:56:17 427,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 11:26:32 427,49 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 14:11:11 427,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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27/12/2022 - 23:53:11 420,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:23:18 421,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:25:17 400,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:27:33 401,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:28:12 380,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:28:34 379,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:28:40 350,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:28:49 345,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:29:12 300,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:29:23 290,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:29:31 250,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:29:41 245,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:29:56 220,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:30:30 312,50 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:30:59 218,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:31:23 200,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:31:37 195,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:32:36 180,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:33:24 175,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:33:57 177,80 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:37:01 244,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:45:49 165,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:46:39 228,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 14:11:14 164,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0111 - SSD NVME 512GB
Data Valor CNPJ Situação

21/12/2022 - 09:29:12 720,71 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

23/12/2022 - 15:59:30 715,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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26/12/2022 - 11:03:54 720,71 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 14:20:36 720,71 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

26/12/2022 - 17:36:45 715,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que
vincula não só a Administração, como também os administrados às
regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.
É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 02/02/2023 11:58:02

27/12/2022 - 08:56:42 720,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

27/12/2022 - 11:27:20 720,71 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 18:14:07 720,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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27/12/2022 - 23:54:29 715,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:28:07 715,01 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:28:18 710,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:28:50 650,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:29:08 649,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:29:14 645,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:29:25 644,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 13:29:36 600,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:29:47 580,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:30:11 500,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:30:41 501,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:31:05 495,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:31:28 400,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:31:42 490,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:31:46 468,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:31:50 395,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:32:44 350,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:33:30 340,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:34:04 300,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.3 alinea e). O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em
se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:45:46

28/12/2022 - 13:34:16 280,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:41:00 349,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:45:56 265,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:47:54 348,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 14:08:30 264,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:10:04 263,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0112 - MEMÓRIA RAM DDR4 PARA PC
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 16:00:27 288,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 11:04:12 289,49 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 14:21:00 289,49 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 08:53:16 289,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 11:28:00 289,49 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 18:15:44 289,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:55:58 285,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 01:02:25 289,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:31:11 275,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:33:16 270,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:33:36 265,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:36:45 264,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:37:01 260,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:40:51 261,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:44:55 250,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:45:28 251,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 968 de 1034

28/12/2022 - 13:45:43 245,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:46:01 269,50 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:46:02 266,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:46:27 244,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:46:28 268,40 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:46:28 265,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:46:38 230,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:46:38 250,47 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 13:46:40 253,00 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:46:42 245,10 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:47:01 231,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:47:09 229,00 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:47:10 249,38 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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28/12/2022 - 13:47:12 251,90 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:47:25 219,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:47:26 240,90 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:47:26 238,49 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:47:45 219,99 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:48:05 218,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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28/12/2022 - 13:48:06 237,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:48:07 239,80 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:48:09 219,25 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:48:16 215,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:48:18 236,50 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:48:18 234,13 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:48:33 215,10 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 13:49:19 214,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:49:20 235,40 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:49:21 233,04 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:50:15 207,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:50:24 164,35 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:51:23 189,00 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido
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28/12/2022 - 13:52:22 144,00 (lance oculto) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:53:24 118,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 14:10:14 118,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

0113 - MEMÓRIA RAM DDR4 NOTEBOOK
Data Valor CNPJ Situação

23/12/2022 - 16:00:54 331,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

26/12/2022 - 11:04:26 332,83 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de
ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com data não
superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme
Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. 26/01/2023 11:25:51

26/12/2022 - 14:21:32 332,83 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 08:53:02 332,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido
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27/12/2022 - 11:28:42 332,83 (proposta) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

27/12/2022 - 18:16:24 332,50 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:56:54 325,00 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 01:02:25 332,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:31:17 320,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:33:24 300,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:33:42 290,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:36:55 280,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:37:06 270,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:40:58 271,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:45:04 260,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:45:34 261,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29
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28/12/2022 - 13:46:01 286,00 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:46:02 283,14 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:46:04 250,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:46:06 275,00 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:46:06 272,25 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

28/12/2022 - 13:46:37 251,00 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:47:17 235,60 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:47:35 164,35 (lance oculto) 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO &
LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item
10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo apresentado atestado
de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado,
senão vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante
apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente
e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de
Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço patrimonial
0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-
Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do
trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1.
Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações
contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00
GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;
12/01/2023 10:41:29

28/12/2022 - 13:49:40 245,00 (lance oculto) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:49:52 109,00 (lance oculto) 42.726.388/0001-52 - L DE A B
DANTAS

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) ; 10.1.3
alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento
convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art.
3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,
na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só
futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 11:24:12

28/12/2022 - 13:50:51 118,55 (lance oculto) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

0114 - CABO ADAPTADOR SATA PARA USB EYOOLD, ADAPTADOR DE DISCO RÍGIDO USB 3.0 PARA SATA III,
CONVERSOR DE SSD DE 2,5 POLEGADAS E TRANSFERÊNCIA DE DADOS HDD, COMPATÍVEL COM UASP
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:22:04 59,92 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08
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27/12/2022 - 18:17:11 60,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:31:25 55,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:52:19 49,90 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:08:43 48,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0115 - KIT FERRO DE SOLDA PARA COMPUTADOR: 01 FERRO DE SOLDA (60W – 110V OU 220V), 01 LUPA DE BANCADA
C/SUPORTE,01 MULTIMETRO DIGITAL C/ BIP SONORO,01 SUGADOR DE SOLDA (CORPO DE ALUMÍNIO), 01 TUBO DE
ESTANHO 15G,01 ALICATE DE BICO,01 ALICATE DE CORTE,01 PASTA PARA SOLDA 110G,01 CHAVE DE PRECISÃO KIT
COM 31 PONTAS FENDA, PHILIPS, TORX E ESTOJO,01 JOGO DE 7 PINÇAS, 01 CAIXA DE FERRAMENTAS.
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:22:32 267,27 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:17:50 267,25 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:48:09 255,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:09:16 254,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:10:21 253,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0116 - KIT TESTADOR DE CABO DE REDE:FORMATO DE SINAL: IMPULSO MULTI-FREQUÊNCIAL- ALIMENTAÇÃO: 9V
6F22- STATUS SINAL DE SAÍDA: 8V P-P- EMISSOR: 9MA- RECEPTOR: 28MA- DISTÂNCIA MÁXIMA: 100 M
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:22:56 207,48 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:20:27 207,45 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:33:45 200,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:33:51 180,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:42:43 170,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:42:59 160,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:52:26 157,80 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:09:33 156,50 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 14:10:30 155,80 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0117 - KIT FIBRA OPTICA E CONECTORIZAÇÃO: 1 CLIVADOR FC-6S; 1 MEDIDOR DE POTÊNCIA ÓPTICA DE 1 X COM
CONEXÃO SC FC ST; 1 IDENTIFICADOR VISUAL DE FALHAS (CANETA ÓTICA) 10KM; 1 RECEPTÁCULO PARA ÁLCOOL; 1
ALICATE DECAPADOR; 1 ALICATE DESCASCADOR (FIBRA DROP); 2 CHAVES ALLEN; 1 GABARITO DE
CONECTORIZAÇÃO; 1 BOLSA PARA CLIVADOR; 1 BOLSA PARA O KIT.
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:23:40 521,28 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:20:56 521,25 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:33:51 500,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:33:57 480,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:37:19 470,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:37:41 465,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:42:35 463,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:43:07 455,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:44:37 454,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:45:36 448,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:47:35 447,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 13:47:53 435,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:50:24 421,00 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17
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28/12/2022 - 13:50:26 434,00 (lance oculto) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

28/12/2022 - 14:10:41 420,60 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

0118 - ENGRENAGEM DE ROLO FUSOR 8070 BROTHER
Data Valor CNPJ Situação

26/12/2022 - 14:24:02 24,17 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - A empresa não deixou de informar os modelos para todos
os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento
convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame,
tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo. 26/01/2023 10:29:08

27/12/2022 - 18:21:36 24,00 (proposta) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

27/12/2022 - 23:57:38 19,98 (proposta) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 13:31:57 17,00 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:51:35 13,50 (lance oculto) 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

28/12/2022 - 13:51:44 14,15 (lance oculto) 10.378.838/0001-77 - SOFTCOMP -
COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA

Válido

28/12/2022 - 14:10:55 13,20 26.862.636/0001-36 - MEIO A MEIO
VISEU LTDA

Cancelado - Item considerado inexequivel 12/01/2023 11:31:17

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0004 16/01/2023 - 12:53:05 19.499.257/0001-68 - R C RODRIGUES foto Fachada RC Rodrigues informatica
.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

DI COMERCIO E SERVICOS
LTDA

23/12/2022 - 11:35 Priscila Consani das Merces
Oliveira

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

23/12/2022 - 17:00 TJ TEREZINHA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)
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VS Delgado Comércio Eirelli 24/12/2022 - 09:37 IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

bernardo daniel 26/12/2022 - 08:55 ederson jose dallazen - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

26/12/2022 - 10:21 ADRIANO DE SOUZA
OLIVEIRA

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

HD SAT COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

26/12/2022 - 16:38 JEFFERSON DA SILVA
COSTA

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

CH3 COMERCIO E
NEGOCIOS LTDA

26/12/2022 - 18:14 EQUIPE A - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

AR SERVIÇOS TECNICOS
EIRELI

27/12/2022 - 14:30 Lucineia Scarabelli Ferreira - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

27/12/2022 - 15:19 Roberto Marcio Nardes
Mendes

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Distrisupri Distribuidora e
Comercio Ltda Epp

27/12/2022 - 15:39 JÉSSICA GIULIANNA SILVA
MATOS

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Microtécnica Informática Ltda 27/12/2022 - 15:42 WALACE ALVES DE SOUZA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

NORTE COMERCIO LTDA 27/12/2022 - 18:07 CARMEN CILENE D
ASSUNÇÃO

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

AI SIM COMERCIO LTDA 27/12/2022 - 19:28 Jamilly Girandelli Bronzon - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

MEIO A MEIO VISEU LTDA 27/12/2022 - 20:06 Aldo Pereira da Silva - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

27/12/2022 - 23:34 RODRIGO PRADO SILVA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)
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SOFTCOMP - COMERCIO E
SERVICOS INFORMATICA
LTDA

28/12/2022 - 00:11 Valcemi Conceicao Martins - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

05/01/2023 - 13:05:38 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 Item 0052 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100F, 4-CORE, 8-THREADS,
3.6GHZ (4.3GHZ TURBO), CACHE 6MB, LGA1200, BX8070110100F

Desclassificação: Preço considerando Inexequivel

12/01/2023 - 11:27:42 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 Item 0016 - HD EXTERNO CAPACIDADE 1TB: INTERFACE: USB 3.0, -
ROTAÇÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS
(USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3,
WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.

Desclassificação: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:27:58 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 Item 0017 - HD EXTERNO 2TB

Desclassificação: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:28:21 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 Item 0018 - IMPRESSORA LASER MONO HL-1212W,- TECNOLOGIA DE
IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRÁFICO, VELOCIDADE MÁXIMA EM
COLOR (PPM): ATÉ 20PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600
DPI, MEMÓRIA PADRÃO: 32 MB, TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA
PÁGINA: MENOS DE 10 SEGUNDOS, PROCESSADOR: 200 MHZ,
INTERFACES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS, EMULAÇÃO: GDI,
DUPLEX MANUAL,VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10000 PÁGINAS,
MANUSEIO DO PAPEL, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 150 FOLHAS,
CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 50 FOLHAS, TAMANHOS DO PAPEL: A5
ATÉ OFÍCIO, TIPOS DE PAPEL: PAPEL NORMAL, FINO E RECICLADO.
GARANTIA DE 1 ANO. IGUAL OU SIMILAR

Desclassificação: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:28:44 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 Item 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW,
VISOR LCD: 2 LINHA, VOLTAGEM:127V, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:
LASER, VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 30 PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ
2400 X 600 DPI, MEMÓRIA PADRÃO: 32MB, INTERFACES: USB DE ALTA
VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N, EMULAÇÃO: PCL6 & BR-SCRIPT3,
DUPLEX, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, CICLO
MENSAL RECOMENDADO: 2.000 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE COM
DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER
IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT, GARANTA DE 1 ANO.
IGUAL OU SIMILAR

Desclassificação: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:29:01 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 Item 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4260 IGUAL OU
SIMILAR

Desclassificação: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:29:28 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 Item 0028 - MONITOR LED 15,6" WIDESCREEN (PAINEL LED), RESOLUÇÃO:
1366X768@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO: 180 D/M2, TEMPO
DE RESPOSTA: 8 MS, NÚMERO DE CORES: 26200, ÂNGULO DE VISÃO:
HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO:
APROXIMADAMENTE A X L X P: 298,3 X 370,7 X 156,0 2,1 KG. GARANTIA DE 1
ANO.

Desclassificação: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:29:51 MEIO A MEIO VISEU LTDA 26.862.636/0001-36 Item 0030 - MONITOR LED 19,5’’ WIDESCREEN (PAINEL LED)
RESOLUÇÃO:1600X900@60HZ (HD), CONSTRASTE: 20.000.000:1,
BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES:
MAIORES QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL
50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P:
346,3 X 464,6 X 156,0 2,1 KG. GARANTIA DE 1 ANO.

Desclassificação: Item considerado inexequivel

26/01/2023 - 10:02:49 bernardo daniel 11.607.273/0001-15 Item 0039 - NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD 512 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA
RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5
POLEGADAS WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO 1920 X 1080; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA;
TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS.
VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Desclassificação: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:03:52 NORTE COMERCIO LTDA 36.117.651/0001-03 Item 0038 - 38 NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD 256 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA
RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5
POLEGADAS WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO 1366 X 768; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA;
TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS.
VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Desclassificação: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia
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26/01/2023 - 10:04:02 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0038 - 38 NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD 256 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA
RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5
POLEGADAS WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO 1366 X 768; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA;
TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS.
VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Desclassificação: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:05:41 HD SAT COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-85 Item 0039 - NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD 512 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA
RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5
POLEGADAS WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO 1920 X 1080; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA;
TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS.
VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Desclassificação: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:05:59 NORTE COMERCIO LTDA 36.117.651/0001-03 Item 0039 - NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD 512 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA
RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5
POLEGADAS WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO 1920 X 1080; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA;
TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS.
VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Desclassificação: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:06:48 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0039 - NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO SSD 512 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA
RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5
POLEGADAS WIDESCREEN, ; RESOLUÇÃO 1920 X 1080; REDE S/FIO
WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM,
FAX/MODEM 56K, PLACA REDE 10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA;
TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD C/FUNÇÃO SCROLLING;
ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO MÍNIMA 6HORAS.
VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC WINDOWS 11
INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Desclassificação: marca ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:24:15 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0004 - BASE PARA MOUSE: MATERIAL DE TECIDO DE ALTA QUALIDADE
E UMA BASE DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTE. UNID 565 R$
19,03

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:24:31 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0008 - CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 AB/BM 1,8MTS:
TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 480MPS, 1.8M DE COMPRIMENTO,
PARA USO EM IMPRESSORAS A HDS EXTERNOS.

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:24:44 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0010 - CONECTOR MACHO CAT.5E U/UTP:CORPO EM TERMOPLÁSTICO
DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; VIAS DE CONTATO
PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54
MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL
COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS
ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE
ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE (ROHS).NORMAS
APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565,
FCC 68.5. CERTIFICAÇÕES UL LISTED - E173971 / ISO9001/ISO14001 -
A1969/A10659.

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:25:01 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0011 - DIGITALIZADOR FOTOGRÁFICO DOMÉSTICO: A UNIDADE DE
TRANSPARÊNCIAS INTEGRADA FACILITA A DIGITALIZAÇÃO MÚLTIPLA
PORQUE PODE SUPORTAR ATÉ 6 MOLDURAS DE ROLO DE PELÍCULA DE
35MM, 4 SLIDES DE 35MM E ATÉ UM FOTOGRAMA COM FILME DE
FORMATO MÉDIO DE 6 X 12 MM.
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Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:25:27 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0012 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 PINOS:CABO PP ISOLAÇÃO 3 X 0,75 MM
CORRENTE MAXIMA 10 A TENSÃO/POTÊNCIA: 127V/1270W - 220V/2200W 5
METROS USO: LIGA 3 APARELHOS COM NOVO PADRÃO EM 3 PINOS
(2P+1T)

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:25:27 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0012 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 PINOS:CABO PP ISOLAÇÃO 3 X 0,75 MM
CORRENTE MAXIMA 10 A TENSÃO/POTÊNCIA: 127V/1270W - 220V/2200W 5
METROS USO: LIGA 3 APARELHOS COM NOVO PADRÃO EM 3 PINOS
(2P+1T)

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:25:41 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0015 - GABINETE PARA DESKTOP:COR PRETO, MATERIAL EM AÇO
GALVANIZADO,2-BAIAS, 4-DRIVE 5.25, DRIVE 3.5- 1 EXTERNO / 5 INTERNOS,
FORMATO DE PLACA MÃE COMPATÍVEL ATX E MICRO ATX, CONEXÕES
USB E ÁUDIO FRONTAIS, FONTE DE ENERGIA 230W. GARANTIA DE 12
MESES

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:26:07 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW,
VISOR LCD: 2 LINHA, VOLTAGEM:127V, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:
LASER, VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 30 PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ
2400 X 600 DPI, MEMÓRIA PADRÃO: 32MB, INTERFACES: USB DE ALTA
VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N, EMULAÇÃO: PCL6 & BR-SCRIPT3,
DUPLEX, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, CICLO
MENSAL RECOMENDADO: 2.000 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE COM
DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER
IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT, GARANTA DE 1 ANO.
IGUAL OU SIMILAR

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:26:31 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 IGUAL
OU SIMILAR

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:27:15 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0047 - PLACA MÃE LGA 1155 I3

Desclassificação: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao
certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:52:15 HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-82 Item 0014 - FONTE PARA COMPUTADOR 450 WATTS, FONTE DE
ALIMENTAÇÃO, COM VOLTAGEM DE 127/220V,CORRENTE DE 6/4A,
FREQUÊNCIA DE 50/60HZ E POTÊNCIA REAL DE 230W, SUPORTANDO
PICOS DE 450W, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FONTE DE ALIMENTACAO,
1 CABO DE ALIMENTACAO,DIMENSAO APROX. LARGURA: 15, DIMENSAO
APROX. PROFUNDIDADE: 8.5, DIMENSAO APROX. ALTURA: 10, GARANTIA
DO FORNECEDOR: 12, PESO LIQUIDO APROX: 0.65, VOLTAGEM: BIVOLTS.
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Desclassificação: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do
respectivo estado, com data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor devidamente registrado, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também
os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio ine

26/01/2023 - 10:52:43 HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-82 Item 0016 - HD EXTERNO CAPACIDADE 1TB: INTERFACE: USB 3.0, -
ROTAÇÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS
(USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3,
WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.

Desclassificação: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do
respectivo estado, com data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor devidamente registrado, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também
os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio ine

26/01/2023 - 10:54:12 HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-82 Item 0027 - MEMORIA NOTEBOOK DDR3 1333 4GB: VELOCIDADE: 1333MHZ,
LATÊNCIA: 9, VOLTAGEM: 1.5V, PINAGEM: 204-PIN, LATÊNCIA CAS: DDR3
SO-DIMM.

Desclassificação: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do
respectivo estado, com data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor devidamente registrado, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também
os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,

26/01/2023 - 10:55:43 HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-82 Item 0045 - PEN DRIVE CAPACIDADE: 32GB: CONEXÃO: USB 2.0, FAÇA BACK
UP, TRANSFIRA DADOS, COMPARTILHE SUAS FOTOS, FILMES, MÚSICAS,
DADOS PESSOAIS, AONDE QUER QUE VOCÊ VÁ, TOTALMENTE
COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES, MAC OS 9.0 E
SUPERIORES.

Desclassificação: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que
possui estrutura e condições para fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do
respectivo estado, com data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor devidamente registrado, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também
os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem
os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio ine

26/01/2023 - 11:16:11 AI SIM COMERCIO LTDA 44.922.438/0001-00 Item 0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4260 IGUAL OU
SIMILAR

Desclassificação: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c)
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da
licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas
portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os
artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos.

26/01/2023 - 11:16:28 AI SIM COMERCIO LTDA 44.922.438/0001-00 Item 0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6161 IGUAL OU
SIMILAR
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Desclassificação: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c)
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da
licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas
portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os
artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos.

26/01/2023 - 11:16:39 AI SIM COMERCIO LTDA 44.922.438/0001-00 Item 0023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250

Desclassificação: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c)
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da
licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas
portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os
artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos.

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

03/02/2023 - 17:24 06/02/2023 - 18:00 09/02/2023 - 18:00

0004 - BASE PARA MOUSE: MATERIAL DE TECIDO DE ALTA QUALIDADE E UMA
BASE DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTE. UNID 565 R$ 19,03

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

40.223.106/0001-79 -
DARLU Indústria Têxtil Ltda

12/01/2023 - 12:02:10 Prezados, entramos com intenção de recurso quanto a nossa inabilitação pois os
documentos elencados como não entregues estão inseridos em nosso anexo
incial. Favor rever.

Indeferido

Justificativa: Será feita analise da alegação

0006 - CABO DE REDE CAT-5E: CAIXA COM 305 MTS, AZUL.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

00.551.775/0001-55 - DI
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

28/12/2022 - 16:21:59 a empresa Meio a Meio Viseu não apresentou a certidão simplificada e seu
balanço está incompleto

Indeferido

Justificativa: Será feito a analise quanto sua alegação, manifesto ainda que esta pregoeira deverá analisar e após a licitante ou licitantes serem consideradas devidamente
habilitadas, será dado a oportunidade a intenção de recurso

0019 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW, VISOR
LCD: 2 LINHA, VOLTAGEM:127V, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER,
VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 30 PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ 2400 X 600
DPI, MEMÓRIA PADRÃO: 32MB, INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE,
WIRELESS 802.11B/G/N, EMULAÇÃO: PCL6 & BR-SCRIPT3, DUPLEX, VOLUME
MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, CICLO MENSAL RECOMENDADO:
2.000 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT,
GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, WI-
FI DIRECT, GARANTA DE 1 ANO. IGUAL OU SIMILAR

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

26/01/2023 - 11:45:11 Bom dia, Prezado(a) Pregoeiro(a), convocamos o direito de uso do ACORDÃO
988/2022 PLENÁRIO - TCU para a juntada de documentos onde diz que na falta
de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera
declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele
firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da
falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem
como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, não possui a vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas....

44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

27/01/2023 - 10:39:32 Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-
Plenário, Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente
transparente no motivo da justificativa de nossa inabilitação para os lotes
19,20,21,23 e 40.

( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema - Justificativa: Senhor Licitante, não possui a
vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).

Mais informações em nossa peça recursal.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio,
dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas
portadoras deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um
percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

20.486.284/0001-85 - HD
SAT COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

02/02/2023 - 15:35:00 Manifestamos intenção de recurso referente a nossa inabilitação, haja vista que
houve deferimento de diligência a outras empresas, conforme registrado em
sistema para o envio das fotos, e que mesmo sendo itens constante do edital, tal
exigência não encontra guarida na legião e jurisprudência para fator habilitação!
Peço que verifique a intenção de recurso que foi disponibilizada para uma
empresa referente as fotos no dia 16/01/23 às 11:02:11, será que os Direitos para
minha empresa não poderão ser iguais a mesma que o Sr(a) Pregoeiro solicitou a
diligência?

Indeferido

Justificativa: a DILIGENCIA SOLICITADA FORA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ANALISE E NÃO INCLUSÃO DE DOCUMENTOS E FOTOS. CONFORME DEVE SER
ANALISADO POR TODAS AS PRONENTES, COM BASE LEGAL NAS LEIS QUE REGEM .

0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4260 IGUAL OU SIMILAR

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

27/01/2023 - 10:39:42 Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-
Plenário, Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente
transparente no motivo da justificativa de nossa inabilitação para os lotes
19,20,21,23 e 40.

( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema - Justificativa: Senhor Licitante, não possui a
vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).

Mais informações em nossa peça recursal.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio,
dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas
portadoras deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um
percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

28.584.157/0003-92 -
METDATA TECNOLOGIA
DA INFORMACAO EIRELI

03/02/2023 - 17:10:30 A Metdata em conformidade com o Art. 4º do Decreto nº 10520/2002 e nos termos
do Acórdão nº 2564/2009 e nº 339/2010 do TCU, manifestamos INTENÇÃO DE
RECURSO contra nossa desclassificação INDEVIDA, visto
que todos os documentos solicitados no edital foram anexados ao sistema,
conforme documentação visível a todos os fornecedores.

Deferido

0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6161 IGUAL OU SIMILAR

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

27/01/2023 - 10:39:50 Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-
Plenário, Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente
transparente no motivo da justificativa de nossa inabilitação para os lotes
19,20,21,23 e 40.

( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema - Justificativa: Senhor Licitante, não possui a
vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).

Mais informações em nossa peça recursal.

Indeferido
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Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio,
dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas
portadoras deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um
percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

28.584.157/0003-92 -
METDATA TECNOLOGIA
DA INFORMACAO EIRELI

03/02/2023 - 17:12:55 A Metdata em conformidade com o Art. 4º do Decreto nº 10520/2002 e nos termos
do Acórdão nº 2564/2009 e nº 339/2010 do TCU, manifestamos INTENÇÃO DE
RECURSO contra nossa desclassificação INDEVIDA, visto que todos os
documentos solicitados no edital foram anexados ao sistema, conforme
documentação visível a todos os fornecedores.

Deferido

0023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

27/01/2023 - 10:40:02 Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-
Plenário, Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente
transparente no motivo da justificativa de nossa inabilitação para os lotes
19,20,21,23 e 40.

( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema - Justificativa: Senhor Licitante, não possui a
vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).

Mais informações em nossa peça recursal.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio,
dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas
portadoras deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um
percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

0033 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GB DE RAM DDR4, SSD 240GB,
PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS, 4 THEREADS E FREQUÊNCIA DE
3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2
BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO, MONITOR LED 21,5”
WIDESCREEN:(PAINEL LED) RESOLUÇÃO: 1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE:
20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE
CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90,
VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E PESO: APROXIMADAMENTE A
X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG.GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

03/02/2023 - 17:15:48 Excesso de formalismo no julgamento da habilitação, posto que o documento
pode ser juntado a titulo de diligências requeridas pelo pregoeiro, visando a
economicidade da ADM pública.

Indeferido

Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas.

0034 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 8GB DE RAM DDR4, SSD 240 E 1TB
DE HD, PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS, 4 THEREADS E
FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E
MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO,
MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO
DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO
DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E
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PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG. GARANTIA
DE 1 ANO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

03/02/2023 - 17:16:05 Excesso de formalismo no julgamento da habilitação, posto que o documento
pode ser juntado a titulo de diligências requeridas pelo pregoeiro, visando a
economicidade da ADM pública.

Indeferido

Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas.

0035 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 8GB DE RAM DDR4, SSD 480 E 1TB
DE HD, PROCESSADOR NO MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS, 4 THEREADS E
FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E
MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO, WINDOWS 10 INSTALADO,
MONITOR LED 21,5” WIDESCREEN:(PAINEL LED) RESOLUÇÃO:
1920X1080@60HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO:200 CD/M2, TEMPO
DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO
DE VISÃO: HORIZONTAL 90, VERTICAL 50, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÃO E
PESO: APROXIMADAMENTE A X L X P: 374,5 X 503,4 X 176,0 2,7 KG. GARANTIA
DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

03/02/2023 - 17:16:15 Excesso de formalismo no julgamento da habilitação, posto que o documento
pode ser juntado a titulo de diligências requeridas pelo pregoeiro, visando a
economicidade da ADM pública.

Indeferido

Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas.

0039 - NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD
512 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA RAM DE 8GB,DO TIPO SDRAM
DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE 15.5 POLEGADAS WIDESCREEN, ;
RESOLUÇÃO 1920 X 1080; REDE S/FIO WIRELESS 802.11 B/G; CÂMERA
INTEGRADA; PLACA DE VÍDEO, SOM, FAX/MODEM 56K, PLACA REDE
10/100MBPS OU MAIOR INTEGRADA; TECLADO ABNT 2; MOUSE TOUCH PAD
C/FUNÇÃO SCROLLING; ALIMENTAÇÃO E BATERIA 6 CÉLULAS, DURAÇÃO
MÍNIMA 6HORAS. VOLTAGEM ENTRADA 100~240V, 50~60HZ, SAÍDA 19V DC
WINDOWS 11 INSTALADO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

20.486.284/0001-85 - HD
SAT COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

28/12/2022 - 16:32:26 Olá, boa tarde Sr(a). Pregoeiro, venho aqui através deste texto declarar Intenção
de Recurso para este item, pois a empresa vencedora na fase de lance não
cumpriu com o que foi estabelecido no edital. A empresa B DANIEL
INFORMÁTICA, não cumrpiu com os prazos de validade da CERTIDÃO
CIMPLIFICADA e das CERTODÃO ESPECÍFICA pois a mesma tinha que está
atualizada NÃO SUPERIOR a 60 (DIAS) conforme está no item 10.1.2 na letra b)
do respectivo edital da presente licitação.

Indeferido

Justificativa: Será feito a analise quanto sua alegação, manifesto ainda que esta pregoeira deverá analisar e após a licitante ou licitantes serem consideradas devidamente
habilitadas, será dado a oportunidade a intenção de recurso

0040 - NO-BREAK 600 VA: BIVOLT. ENTRADA 115/230V. SAÍDA 115V, MÍNIMO 4
TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA, NO MÍNIMO DE 20 MINUTOS DE AUTONOMIA.
GARANTIA DE 1 ANO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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44.922.438/0001-00 - AI SIM
COMERCIO LTDA

27/01/2023 - 10:40:15 Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-
Plenário, Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente
transparente no motivo da justificativa de nossa inabilitação para os lotes
19,20,21,23 e 40.

( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema - Justificativa: Senhor Licitante, não possui a
vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).

Mais informações em nossa peça recursal.

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ;
10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio,
dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em
11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas
portadoras deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s)
possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um
percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

0052 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100F, 4-CORE, 8-THREADS, 3.6GHZ
(4.3GHZ TURBO), CACHE 6MB, LGA1200, BX8070110100F

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

45.538.349/0001-10 -
ASSUNCAO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA

28/12/2022 - 16:13:37 Senhor pregoeiro, lembrando que o exigido em edital é o I3-10100F, pois o preço
da empresa arrematante está inexequível.

Indeferido

Justificativa: Será feito a analise quanto sua alegação, manifesto ainda que esta pregoeira deverá analisar e após a licitante ou licitantes serem consideradas devidamente
habilitadas, será dado a oportunidade a intenção de recurso

0063 - REFIL DE TINTA 504 – T6641120 PRETO – ORIGINAL 127 ML –
RENDIMENTO APROXIMADO 7.500 PÁGINAS.(ORIGINAL)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

27/01/2023 - 11:34:53 a empresa RN Baltazar vem por meio deste declarar recurso em todos os itens
ganhos neste processo que fui desabilitado, pelo motivo de que foi alegado que
nao mandamos a certidao trabalhista, porem, foi anexado sim no zip
``habilitação``, subpasta ``regularidade fiscal e trabalhista``. Peço ao senhor
pregoeiro que verifique novamente.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

28/12/2022 - 08:11:21 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

28/12/2022 - 08:12:31 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

28/12/2022 - 08:12:31 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

28/12/2022 - 08:12:31 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.

28/12/2022 - 08:12:31 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.

28/12/2022 - 08:12:39 Pregoeiro Boa Tarde, Solicitamos a analise dos lances, pois não serão aceita desistencia na adjudicação, assim como,
pedido de realinhamento economico- financeiro

28/12/2022 - 08:12:54 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:12:54 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:12:55 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:12:55 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:12:56 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:12:56 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:12:57 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:12:57 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:12:58 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:12:58 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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28/12/2022 - 08:13:00 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:13:00 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:13:08 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:13:08 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:13:09 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:13:09 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:13:10 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:13:10 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:13:11 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:13:11 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:25:45 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 499,99 para o item 0006 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

28/12/2022 - 08:27:54 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:27:57 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:27:57 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:27:57 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:28:00 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:28:00 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:28:09 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:28:09 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:28:12 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:28:12 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:28:42 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 28/12/2022 às 08:33:43.

28/12/2022 - 08:28:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 142,50

28/12/2022 - 08:29:39 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 28/12/2022 às 08:34:40.

28/12/2022 - 08:29:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 15,78, R$
16,90

28/12/2022 - 08:30:25 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 28/12/2022 às 08:35:26.

28/12/2022 - 08:30:48 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 28/12/2022 às 08:35:48.

28/12/2022 - 08:30:51 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 28/12/2022 às 08:35:51.

28/12/2022 - 08:30:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 15,80

28/12/2022 - 08:32:15 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 28/12/2022 às 08:37:15.

28/12/2022 - 08:32:18 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 28/12/2022 às 08:37:19.

28/12/2022 - 08:33:00 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 28/12/2022 às 08:38:01.

28/12/2022 - 08:33:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,99, R$
20,52

28/12/2022 - 08:33:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:33:43.

28/12/2022 - 08:33:45 Sistema O item 0001 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:34:42 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 28/12/2022 às 08:39:43.

28/12/2022 - 08:34:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:34:40.

28/12/2022 - 08:34:42 Sistema O item 0005 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:35:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:35:26.

28/12/2022 - 08:35:27 Sistema O item 0009 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:35:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:35:48.

28/12/2022 - 08:35:48 Sistema O item 0004 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:35:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:35:51. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

28/12/2022 - 08:37:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:37:15.

28/12/2022 - 08:37:16 Sistema O item 0002 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:37:19 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 28/12/2022 às 08:42:19.

28/12/2022 - 08:37:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 599,89, R$
806,40, R$ 949,00

28/12/2022 - 08:37:58 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 08:42:59.
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28/12/2022 - 08:38:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:38:01. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

28/12/2022 - 08:39:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:39:43.

28/12/2022 - 08:39:43 Sistema O item 0003 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:42:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:42:19.

28/12/2022 - 08:42:19 Sistema O item 0006 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:43:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 28/12/2022 às 08:42:59.

28/12/2022 - 08:43:01 Sistema O item 0010 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:43:28 Sistema O item 0007 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:43:28 Sistema O item 0008 foi encerrado.

28/12/2022 - 08:43:51 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:43:51 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:43:53 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:43:53 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:43:56 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:43:56 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:43:58 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:43:58 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:43:59 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:43:59 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:00 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:00 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:01 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:01 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:03 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:03 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:04 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:04 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:05 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:05 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:10 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:10 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:12 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:12 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:15 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:15 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:16 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:16 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:19 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:19 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:20 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:20 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:44:22 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 08:44:22 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 08:58:53 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:58:53 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:58:56 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:58:59 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:58:59 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:02 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:02 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:05 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:05 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:05 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:11 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:14 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:17 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.
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28/12/2022 - 08:59:17 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:20 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:20 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:23 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 08:59:32 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 28/12/2022 às 09:04:33.

28/12/2022 - 08:59:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 35,50, R$
36,32

28/12/2022 - 09:00:14 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 28/12/2022 às 09:05:16.

28/12/2022 - 09:00:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 92,00, R$
93,00

28/12/2022 - 09:00:38 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 28/12/2022 às 09:05:38.

28/12/2022 - 09:00:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 480,00

28/12/2022 - 09:01:20 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 28/12/2022 às 09:06:21.

28/12/2022 - 09:01:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.179,00,
R$ 1.271,00

28/12/2022 - 09:02:08 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 28/12/2022 às 09:07:09.

28/12/2022 - 09:02:11 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 28/12/2022 às 09:07:12.

28/12/2022 - 09:02:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 107,28

28/12/2022 - 09:02:59 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 28/12/2022 às 09:08:00.

28/12/2022 - 09:03:53 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 28/12/2022 às 09:08:53.

28/12/2022 - 09:04:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:04:33.

28/12/2022 - 09:04:35 Sistema O item 0013 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:04:48 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 28/12/2022 às 09:09:48.

28/12/2022 - 09:05:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:05:16.

28/12/2022 - 09:05:17 Sistema O item 0024 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:05:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:05:38.

28/12/2022 - 09:05:38 Sistema O item 0017 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:05:41 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 28/12/2022 às 09:10:42.

28/12/2022 - 09:05:44 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 28/12/2022 às 09:10:45.

28/12/2022 - 09:05:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 114,53

28/12/2022 - 09:06:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:06:21.

28/12/2022 - 09:06:23 Sistema O item 0018 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:06:27 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 28/12/2022 às 09:11:28.

28/12/2022 - 09:06:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 155,01

28/12/2022 - 09:07:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:07:09.

28/12/2022 - 09:07:12 Sistema O item 0011 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:07:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:07:12.

28/12/2022 - 09:07:12 Sistema O item 0025 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:07:18 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 28/12/2022 às 09:12:18.

28/12/2022 - 09:07:44 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 28/12/2022 às 09:12:45.

28/12/2022 - 09:07:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.200,00,
R$ 3.251,00

28/12/2022 - 09:07:47 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 28/12/2022 às 09:12:48.

28/12/2022 - 09:07:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 30,64, R$
40,20

28/12/2022 - 09:08:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:08:00.

28/12/2022 - 09:08:02 Sistema O item 0015 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:08:08 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 28/12/2022 às 09:13:09.

28/12/2022 - 09:08:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.449,00

28/12/2022 - 09:08:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:08:53.
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28/12/2022 - 09:08:54 Sistema O item 0016 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:09:12 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 28/12/2022 às 09:14:12.

28/12/2022 - 09:09:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.370,00

28/12/2022 - 09:09:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:09:48.

28/12/2022 - 09:09:48 Sistema O item 0023 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:10:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:10:42.

28/12/2022 - 09:10:42 Sistema O item 0021 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:10:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:10:45.

28/12/2022 - 09:10:45 Sistema O item 0027 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:10:59 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:10:59 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:11:00 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:11:00 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:11:01 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:11:01 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:11:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:11:28.

28/12/2022 - 09:11:30 Sistema O item 0014 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:12:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:12:18.

28/12/2022 - 09:12:18 Sistema O item 0026 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:12:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:12:45.

28/12/2022 - 09:12:46 Sistema O item 0019 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:12:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:12:48.

28/12/2022 - 09:12:48 Sistema O item 0012 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:13:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:13:09.

28/12/2022 - 09:13:09 Sistema O item 0020 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:14:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:14:12.

28/12/2022 - 09:14:12 Sistema O item 0022 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:14:23 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:14:23 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:14:24 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:14:24 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:14:28 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:14:28 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:14:30 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:14:30 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:15:04 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:15:04 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:15:05 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:15:05 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:15:06 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:15:06 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:15:07 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:15:07 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:15:08 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:15:08 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:15:09 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:15:09 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:23:01 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:23:01 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:23:02 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:23:02 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:23:04 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:23:04 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:23:05 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:23:05 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:23:22 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
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28/12/2022 - 09:23:22 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:23:23 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 09:23:23 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 09:26:01 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:26:01 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:26:01 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:28:28 Sistema Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:33:29.

28/12/2022 - 09:28:37 Sistema Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:33:38.

28/12/2022 - 09:28:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 485,00

28/12/2022 - 09:29:24 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:29:24 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:29:29 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:29:31 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:30:04 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:30:07 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:30:07 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:30:07 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:30:13 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:30:13 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:31:02 Sistema Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:36:03.

28/12/2022 - 09:31:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3.499,00,
R$ 4.436,77

28/12/2022 - 09:31:13 Sistema Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:36:14.

28/12/2022 - 09:31:26 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 28/12/2022 às 09:36:29.

28/12/2022 - 09:31:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 379,00

28/12/2022 - 09:31:52 Sistema Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:36:53.

28/12/2022 - 09:32:40 Sistema Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:37:40.

28/12/2022 - 09:32:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.800,00

28/12/2022 - 09:33:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:33:29.

28/12/2022 - 09:33:29 Sistema O item 0030 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:33:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:33:38.

28/12/2022 - 09:33:40 Sistema O item 0029 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:35:02 Sistema Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:40:03.

28/12/2022 - 09:35:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,89, R$
7,90

28/12/2022 - 09:35:22 Sistema Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:40:23.

28/12/2022 - 09:36:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:36:03.

28/12/2022 - 09:36:04 Sistema O item 0038 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:36:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:36:14.

28/12/2022 - 09:36:16 Sistema O item 0039 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:36:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:36:29.

28/12/2022 - 09:36:32 Sistema O item 0028 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:36:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:36:53.

28/12/2022 - 09:36:58 Sistema O item 0040 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:37:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:37:40.

28/12/2022 - 09:37:40 Sistema O item 0037 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:38:03 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:38:03 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:38:06 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:38:06 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:38:22 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 09:38:25 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.
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28/12/2022 - 09:38:32 Sistema Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:43:33.

28/12/2022 - 09:38:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.889,00

28/12/2022 - 09:38:44 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 24,99 para o item 0045 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

28/12/2022 - 09:39:05 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:44:06.

28/12/2022 - 09:39:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 768,00

28/12/2022 - 09:39:05 Sistema Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:44:06.

28/12/2022 - 09:39:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.599,00

28/12/2022 - 09:39:32 Sistema Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:44:33.

28/12/2022 - 09:39:55 Sistema Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:44:57.

28/12/2022 - 09:39:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 260,00, R$
270,00

28/12/2022 - 09:40:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:40:03.

28/12/2022 - 09:40:04 Sistema O item 0032 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:40:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:40:23.

28/12/2022 - 09:40:23 Sistema O item 0035 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:40:47 Sistema Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:45:47.

28/12/2022 - 09:40:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 24,99, R$
31,39

28/12/2022 - 09:43:23 Sistema Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:48:24.

28/12/2022 - 09:43:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 21,99, R$
22,00, R$ 22,97

28/12/2022 - 09:43:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:43:33.

28/12/2022 - 09:43:35 Sistema O item 0034 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:44:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:44:06.

28/12/2022 - 09:44:08 Sistema O item 0031 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:44:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:44:06.

28/12/2022 - 09:44:08 Sistema O item 0033 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:44:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:44:33.

28/12/2022 - 09:44:36 Sistema O item 0042 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

28/12/2022 - 09:44:36 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 584,21 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0042 até 28/12/2022 às 09:49:35.

28/12/2022 - 09:44:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:44:57.

28/12/2022 - 09:44:59 Sistema O item 0036 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:45:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:45:47.

28/12/2022 - 09:45:47 Sistema O item 0045 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:46:17 Sistema Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:51:18.

28/12/2022 - 09:46:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,00, R$
29,99, R$ 30,00

28/12/2022 - 09:47:00 Sistema Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:52:00.

28/12/2022 - 09:47:41 Sistema Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 09:52:42.

28/12/2022 - 09:47:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.889,00,
R$ 2.099,00

28/12/2022 - 09:48:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:48:24.

28/12/2022 - 09:48:25 Sistema O item 0043 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:49:39 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 600,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0042 até 28/12/2022 às 09:54:38.

28/12/2022 - 09:51:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:51:18.

28/12/2022 - 09:51:20 Sistema O item 0044 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:52:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:52:00.

28/12/2022 - 09:52:02 Sistema O item 0041 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:52:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 28/12/2022 às 09:52:42.

28/12/2022 - 09:52:44 Sistema O item 0046 foi encerrado.

28/12/2022 - 09:54:41 Sistema O item 0042 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

28/12/2022 - 09:54:41 Sistema O item 0042 foi encerrado.
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28/12/2022 - 10:59:50 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 10:59:50 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 10:59:51 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 10:59:51 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 10:59:52 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 10:59:52 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 10:59:53 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 10:59:53 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 10:59:57 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 10:59:57 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 10:59:58 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 10:59:58 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:00:01 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 11:00:01 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:00:02 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 11:00:02 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:00:05 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 11:00:05 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:00:06 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 11:00:06 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:00:07 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 11:00:07 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:00:08 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 11:00:08 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:00:09 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 11:00:09 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:00:10 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 11:00:10 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 11:14:50 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:14:53 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:14:53 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:14:53 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:14:59 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:14:59 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:15:02 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:15:02 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:15:05 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:15:08 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:15:08 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:15:08 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:15:11 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:15:11 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 11:16:56 Sistema Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:21:57.

28/12/2022 - 11:16:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 379,75, R$
401,00

28/12/2022 - 11:17:50 Sistema Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:22:51.

28/12/2022 - 11:18:35 Sistema Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:23:35.

28/12/2022 - 11:18:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 536,69

28/12/2022 - 11:19:23 Sistema Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:24:24.

28/12/2022 - 11:19:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 29,99

28/12/2022 - 11:20:17 Sistema Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:25:17.

28/12/2022 - 11:20:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.051,00

28/12/2022 - 11:20:44 Sistema Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:25:45.

28/12/2022 - 11:21:47 Sistema Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:26:47.
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28/12/2022 - 11:21:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 196,95

28/12/2022 - 11:21:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:21:57.

28/12/2022 - 11:21:59 Sistema O item 0048 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:22:11 Sistema Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:27:12.

28/12/2022 - 11:22:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 401,99, R$
450,00

28/12/2022 - 11:22:53 Sistema Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:27:54.

28/12/2022 - 11:22:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 144,99, R$
169,00

28/12/2022 - 11:22:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:22:51.

28/12/2022 - 11:22:53 Sistema O item 0056 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:22:56 Sistema Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:27:56.

28/12/2022 - 11:22:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 405,99, R$
431,00

28/12/2022 - 11:23:08 Sistema Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:28:09.

28/12/2022 - 11:23:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 727,00, R$
997,00, R$ 998,69

28/12/2022 - 11:23:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:23:35.

28/12/2022 - 11:23:35 Sistema O item 0058 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:23:48 Sistema Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:28:49.

28/12/2022 - 11:24:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:24:24.

28/12/2022 - 11:24:26 Sistema O item 0060 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:24:44 Sistema Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:29:44.

28/12/2022 - 11:24:44 Sistema Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 11:29:44.

28/12/2022 - 11:25:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:25:17.

28/12/2022 - 11:25:17 Sistema O item 0053 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:25:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:25:45.

28/12/2022 - 11:25:45 Sistema O item 0054 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:26:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:26:47.

28/12/2022 - 11:26:47 Sistema O item 0057 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:27:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:27:12.

28/12/2022 - 11:27:12 Sistema O item 0049 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:27:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:27:54.

28/12/2022 - 11:27:55 Sistema O item 0051 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:27:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:27:56.

28/12/2022 - 11:27:57 Sistema O item 0047 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:28:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:28:09.

28/12/2022 - 11:28:09 Sistema O item 0052 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:28:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:28:49.

28/12/2022 - 11:28:51 Sistema O item 0055 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:29:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:29:44.

28/12/2022 - 11:29:45 Sistema O item 0050 foi encerrado.

28/12/2022 - 11:29:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 28/12/2022 às 11:29:44.

28/12/2022 - 11:29:45 Sistema O item 0059 foi encerrado.

28/12/2022 - 12:39:19 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:19 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:20 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:20 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:21 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:21 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:22 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:22 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:23 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:23 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:24 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
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28/12/2022 - 12:39:24 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:25 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:25 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:26 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:26 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:27 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:27 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:28 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:28 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:38 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:38 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:39 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:39 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:40 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:40 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:41 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:41 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:42 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:42 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:43 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:43 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:44 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:44 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:46 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:46 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:46 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:46 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:39:47 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:39:47 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:48:36 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:48:36 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:48:36 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:48:36 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:51:09 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:51:09 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:51:10 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:51:10 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:51:11 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:51:11 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:51:21 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:51:21 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:51:22 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:51:22 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:51:23 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 12:51:23 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 12:54:19 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:22 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:22 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:22 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:25 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:25 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:25 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:28 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:28 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:28 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:40 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:40 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.
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28/12/2022 - 12:54:40 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:43 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:43 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:43 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:46 Sistema O item 0077 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:46 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:46 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:54:49 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 12:56:14 Sistema Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:01:14.

28/12/2022 - 12:56:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 34,00

28/12/2022 - 12:56:44 Sistema Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:01:44.

28/12/2022 - 12:57:05 Sistema Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:02:05.

28/12/2022 - 12:57:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 35,00

28/12/2022 - 12:57:14 Sistema Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:02:14.

28/12/2022 - 12:57:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 42,00

28/12/2022 - 12:58:38 Sistema Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:03:38.

28/12/2022 - 12:58:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 37,00, R$
41,00

28/12/2022 - 12:59:38 Sistema Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:04:38.

28/12/2022 - 12:59:50 Sistema Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:04:50.

28/12/2022 - 12:59:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 29,00, R$
33,00

28/12/2022 - 13:01:05 Sistema Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:06:05.

28/12/2022 - 13:01:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 33,00

28/12/2022 - 13:01:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:01:14.

28/12/2022 - 13:01:14 Sistema O item 0066 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:01:29 Sistema Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:06:29.

28/12/2022 - 13:01:29 Sistema Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:06:29.

28/12/2022 - 13:01:35 Sistema Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:06:35.

28/12/2022 - 13:01:41 Sistema Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:06:41.

28/12/2022 - 13:01:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 42,00

28/12/2022 - 13:01:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:01:44.

28/12/2022 - 13:01:44 Sistema O item 0072 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:01:53 Sistema Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:06:53.

28/12/2022 - 13:01:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 32,00

28/12/2022 - 13:02:05 Sistema Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:07:05.

28/12/2022 - 13:02:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 29,00, R$
33,00

28/12/2022 - 13:02:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:02:05.

28/12/2022 - 13:02:05 Sistema O item 0065 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:02:14 Sistema Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:07:14.

28/12/2022 - 13:02:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:02:14.

28/12/2022 - 13:02:14 Sistema O item 0074 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:02:29 Sistema Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:07:30.

28/12/2022 - 13:03:20 Sistema Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:08:21.

28/12/2022 - 13:03:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 30,00

28/12/2022 - 13:03:38 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:03:38 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:03:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:03:38.
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28/12/2022 - 13:03:38 Sistema O item 0063 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:03:50 Sistema Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:08:51.

28/12/2022 - 13:03:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 33,00

28/12/2022 - 13:04:02 Sistema Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:09:02.

28/12/2022 - 13:04:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 30,00

28/12/2022 - 13:04:11 Sistema Para o item 0077, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:09:12.

28/12/2022 - 13:04:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 74,00

28/12/2022 - 13:04:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:04:38.

28/12/2022 - 13:04:38 Sistema O item 0062 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:04:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:04:50.

28/12/2022 - 13:04:50 Sistema O item 0071 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:04:56 Sistema Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:09:57.

28/12/2022 - 13:06:05 Sistema Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:11:06.

28/12/2022 - 13:06:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:06:05.

28/12/2022 - 13:06:05 Sistema O item 0064 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:06:11 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:06:11 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:06:11 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:06:23 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:06:23 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:06:23 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:06:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:06:29.

28/12/2022 - 13:06:29 Sistema O item 0067 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:06:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:06:29.

28/12/2022 - 13:06:29 Sistema O item 0078 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:06:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:06:35.

28/12/2022 - 13:06:35 Sistema O item 0080 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:06:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:06:41.

28/12/2022 - 13:06:41 Sistema O item 0073 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:06:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:06:53.

28/12/2022 - 13:06:53 Sistema O item 0070 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:07:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:07:05.

28/12/2022 - 13:07:05 Sistema O item 0076 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:07:14 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6,50 para o item 0087 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

28/12/2022 - 13:07:14 Sistema Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:12:15.

28/12/2022 - 13:07:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 42,00, R$
94,00, R$ 234,00

28/12/2022 - 13:07:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:07:14.

28/12/2022 - 13:07:14 Sistema O item 0061 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:07:17 Sistema Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:12:17.

28/12/2022 - 13:07:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:07:30.

28/12/2022 - 13:07:32 Sistema O item 0079 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:08:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:08:21.

28/12/2022 - 13:08:23 Sistema O item 0069 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:08:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:08:51.

28/12/2022 - 13:08:53 Sistema O item 0075 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:09:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:09:02.

28/12/2022 - 13:09:02 Sistema O item 0068 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:09:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:09:12.

28/12/2022 - 13:09:14 Sistema O item 0077 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:09:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:09:57.

28/12/2022 - 13:09:59 Sistema O item 0081 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:10:26 Sistema Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:15:27.
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28/12/2022 - 13:10:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 60,00, R$
69,00

28/12/2022 - 13:11:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:11:06.

28/12/2022 - 13:11:08 Sistema O item 0082 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:12:00 Sistema Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:17:00.

28/12/2022 - 13:12:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.399,00

28/12/2022 - 13:12:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:12:15.

28/12/2022 - 13:12:15 Sistema O item 0089 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:12:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:12:17.

28/12/2022 - 13:12:18 Sistema O item 0086 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:13:36 Sistema Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:18:36.

28/12/2022 - 13:14:24 Sistema Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:19:24.

28/12/2022 - 13:15:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:15:27.

28/12/2022 - 13:15:27 Sistema O item 0087 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:17:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:17:00.

28/12/2022 - 13:17:00 Sistema O item 0090 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:18:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:18:36.

28/12/2022 - 13:18:36 Sistema O item 0088 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:19:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:19:24.

28/12/2022 - 13:19:24 Sistema O item 0085 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:20:00 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:00 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:03 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:03 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:07 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:07 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:09 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:09 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:10 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:10 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:12 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:12 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:21 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:21 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:23 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:23 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:25 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:25 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:26 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:26 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:27 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:27 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:28 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:28 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:33 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:33 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:34 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:34 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:41 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:41 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:51 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:51 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:52 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:52 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:20:53 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:53 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 08:52:24.
Código verificador: 45B57C

Página 1004 de 1034

28/12/2022 - 13:20:56 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:20:56 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:21:05 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:21:05 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:21:05 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:21:05 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:21:06 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:21:06 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:25:29 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:25:29 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:30:55 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:30:55 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:30:58 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:30:58 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:30:59 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:30:59 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:31:05 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:31:05 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:31:07 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:31:07 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:31:08 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:31:08 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:31:09 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 13:31:09 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/12/2022 - 13:35:01 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:04 Sistema O item 0084 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:07 Sistema O item 0091 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:10 Sistema O item 0092 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:10 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:13 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:22 Sistema O item 0095 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:25 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:25 Sistema O item 0097 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:28 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:28 Sistema O item 0099 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:28 Sistema O item 0100 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:34 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:34 Sistema O item 0102 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:43 Sistema O item 0103 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:52 Sistema O item 0104 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:52 Sistema O item 0105 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:55 Sistema O item 0106 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:35:58 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:36:07 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:36:07 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:36:07 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:36:49 Sistema Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:41:49.

28/12/2022 - 13:36:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 135,93

28/12/2022 - 13:37:58 Sistema Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:42:59.

28/12/2022 - 13:37:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 480,00, R$
599,99

28/12/2022 - 13:38:19 Sistema Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:43:19.

28/12/2022 - 13:38:46 Sistema Para o item 0106, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:43:47.

28/12/2022 - 13:38:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 179,89

28/12/2022 - 13:39:13 Sistema Para o item 0099, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:44:14.
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28/12/2022 - 13:39:16 Sistema Para o item 0100, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:44:17.

28/12/2022 - 13:39:22 Sistema Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:44:23.

28/12/2022 - 13:39:34 Sistema Para o item 0103, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:44:35.

28/12/2022 - 13:39:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 39,00, R$
42,38

28/12/2022 - 13:39:40 Sistema Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:44:41.

28/12/2022 - 13:39:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 169,74

28/12/2022 - 13:40:10 Sistema Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:45:11.

28/12/2022 - 13:40:16 Sistema Para o item 0084, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:45:17.

28/12/2022 - 13:40:31 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:41:10 Sistema Para o item 0092, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:46:10.

28/12/2022 - 13:41:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.080,10

28/12/2022 - 13:41:10 Sistema Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:46:10.

28/12/2022 - 13:41:19 Sistema Para o item 0104, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:46:20.

28/12/2022 - 13:41:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 39,00, R$
42,78

28/12/2022 - 13:41:34 Sistema Para o item 0097, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:46:35.

28/12/2022 - 13:41:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:41:49.

28/12/2022 - 13:41:49 Sistema O item 0098 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:41:58 Sistema Para o item 0095, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:46:58.

28/12/2022 - 13:42:04 Sistema Para o item 0105, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:47:05.

28/12/2022 - 13:42:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 141,74

28/12/2022 - 13:42:37 Sistema Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:47:38.

28/12/2022 - 13:42:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 244,80

28/12/2022 - 13:42:49 Sistema Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:47:49.

28/12/2022 - 13:43:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:42:59.

28/12/2022 - 13:43:01 Sistema O item 0108 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:43:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:43:19.

28/12/2022 - 13:43:19 Sistema O item 0093 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:43:47 Sistema Para o item 0091, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:48:47.

28/12/2022 - 13:43:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 160,00

28/12/2022 - 13:43:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:43:47.

28/12/2022 - 13:43:47 Sistema O item 0106 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:43:55 Sistema Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:48:55.

28/12/2022 - 13:43:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 349,80

28/12/2022 - 13:43:58 Sistema Para o item 0102, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:48:59.

28/12/2022 - 13:43:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 89,40

28/12/2022 - 13:44:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:44:14.

28/12/2022 - 13:44:16 Sistema O item 0099 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:44:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:44:17.

28/12/2022 - 13:44:20 Sistema O item 0100 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:44:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:44:23.

28/12/2022 - 13:44:23 Sistema O item 0096 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:44:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:44:35.

28/12/2022 - 13:44:35 Sistema O item 0103 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:44:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:44:41.

28/12/2022 - 13:44:41 Sistema O item 0109 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:45:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:45:11.

28/12/2022 - 13:45:11 Sistema O item 0094 foi encerrado.
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28/12/2022 - 13:45:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:45:17.

28/12/2022 - 13:45:17 Sistema O item 0084 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:45:41 Sistema Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:50:41.

28/12/2022 - 13:45:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 279,84

28/12/2022 - 13:45:56 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:45:59 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:45:59 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:46:05 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:46:08 Sistema O item 0116 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:46:08 Sistema O item 0117 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:46:11 Sistema O item 0118 entrou em tempo aleatório.

28/12/2022 - 13:46:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:46:10.

28/12/2022 - 13:46:11 Sistema O item 0092 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:46:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:46:10.

28/12/2022 - 13:46:11 Sistema O item 0101 foi encerrado em situação de empate.

28/12/2022 - 13:46:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:46:20.

28/12/2022 - 13:46:20 Sistema O item 0104 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:46:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:46:35.

28/12/2022 - 13:46:35 Sistema O item 0097 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:46:50 Sistema Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:51:50.

28/12/2022 - 13:46:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:46:58.

28/12/2022 - 13:46:59 Sistema O item 0095 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:47:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:47:05.

28/12/2022 - 13:47:05 Sistema O item 0105 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:47:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:47:38.

28/12/2022 - 13:47:38 Sistema O item 0110 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:47:47 Sistema Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:52:47.

28/12/2022 - 13:47:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:47:49.

28/12/2022 - 13:47:50 Sistema O item 0083 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:48:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:48:47.

28/12/2022 - 13:48:47 Sistema O item 0091 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:48:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:48:55.

28/12/2022 - 13:48:56 Sistema O item 0111 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:48:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:48:59.

28/12/2022 - 13:48:59 Sistema O item 0102 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:49:23 Sistema Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:54:23.

28/12/2022 - 13:49:44 Sistema Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:54:44.

28/12/2022 - 13:50:17 Sistema Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:55:17.

28/12/2022 - 13:50:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 19,98, R$
24,17

28/12/2022 - 13:50:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:50:41.

28/12/2022 - 13:50:41 Sistema O item 0107 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:51:05 Sistema Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:56:06.

28/12/2022 - 13:51:17 Sistema Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/12/2022 às 13:56:18.

28/12/2022 - 13:51:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:51:50.

28/12/2022 - 13:51:50 Sistema O item 0113 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:52:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:52:47.

28/12/2022 - 13:52:47 Sistema O item 0115 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:54:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:54:23.

28/12/2022 - 13:54:23 Sistema O item 0112 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:54:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:54:44.

28/12/2022 - 13:54:44 Sistema O item 0117 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:55:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:55:17.
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28/12/2022 - 13:55:17 Sistema O item 0118 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:56:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:56:06.

28/12/2022 - 13:56:08 Sistema O item 0114 foi encerrado.

28/12/2022 - 13:56:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 28/12/2022 às 13:56:18.

28/12/2022 - 13:56:20 Sistema O item 0116 foi encerrado.

28/12/2022 - 14:04:00 Sistema Desempate realizado para o item 0101 tem como vencedor o fornecedor com token 2

28/12/2022 - 14:04:00 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 2, 3

28/12/2022 - 14:04:03 Sistema O item 0101 foi encerrado.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0001 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 89,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0002 teve como arrematante ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$
60,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0003 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 59,49.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0004 teve como arrematante DARLU Indústria Têxtil Ltda - ME com lance de R$ 5,87.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0005 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 12,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0006 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 480,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0007 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 17,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0008 teve como arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME - ME
com lance de R$ 10,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0009 teve como arrematante ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$
13,50.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0010 teve como arrematante ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$
49,99.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0011 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.780,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0012 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 22,50.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0013 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 23,50.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0014 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 68,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0015 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 180,65.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0016 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 300,20.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0017 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 318,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0018 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.010,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0019 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.680,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0020 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.065,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0021 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.800,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0022 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.150,65.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0023 teve como arrematante AI SIM COMERCIO LTDA - ME com lance de R$ 1.375,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0024 teve como arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 - ME
com lance de R$ 58,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0025 teve como arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 - ME
com lance de R$ 63,99.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0026 teve como arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 - ME
com lance de R$ 57,98.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0027 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 66,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0028 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 292,65.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0029 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 425,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0030 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 530,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0031 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 645,65.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0032 teve como arrematante R C RODRIGUES - EPP/SS com lance de R$ 6,50.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0033 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.798,32.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0034 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.350,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0035 teve como arrematante US EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3.000,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0036 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 19,32.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0037 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.010,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0038 teve como arrematante NORTE COMERCIO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.785,20.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0039 teve como arrematante bernardo daniel - Ltda/Eireli com lance de R$ 4.312,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0040 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com lance de R$
420,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0041 teve como arrematante R C RODRIGUES - EPP/SS com lance de R$ 430,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0042 teve como arrematante Microtécnica Informática Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 578,51.
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28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0043 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 15,65.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0044 teve como arrematante R C RODRIGUES - EPP/SS com lance de R$ 17,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0045 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 20,64.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0046 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.480,98.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0047 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 315,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0048 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 310,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0049 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 321,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0050 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 97,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0051 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 99,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0052 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 89,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0053 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 836,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0054 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.670,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0055 teve como arrematante ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$
90,50.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0056 teve como arrematante ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$
90,15.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0057 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 142,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0058 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 389,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0059 teve como arrematante MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$
652,73.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0060 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 19,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0061 teve como arrematante ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$
810,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0062 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 498,65.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0063 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0064 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0065 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0066 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0067 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 69,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0068 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0069 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0070 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0071 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0072 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 70,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0073 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0074 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0075 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0076 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0077 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 50,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0078 teve como arrematante MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$
1.861,25.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0079 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 130,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0080 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 130,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0081 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 148,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0082 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 130,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0083 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 95,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0084 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 130,00.
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28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0085 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 99,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0086 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 89,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0087 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 6,50.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0088 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 42,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0089 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 20,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0090 teve como arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME - ME
com lance de R$ 1.040,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0091 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 138,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0092 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 790,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0093 teve como arrematante Microtécnica Informática Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1.255,93.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0094 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 590,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0095 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 69,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0096 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 59,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0097 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 629,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0098 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 99,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0099 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 64,25.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0100 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 745,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0101 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 69,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0102 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 75,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0103 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 30,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0104 teve como arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME
com lance de R$ 29,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0105 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 79,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0106 teve como arrematante Info Direct Comercial - ME com lance de R$ 120,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0107 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 155,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0108 teve como arrematante Info Direct Comercial - ME com lance de R$ 250,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0109 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 121,20.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0110 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 165,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0111 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 265,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0112 teve como arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
118,55.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0113 teve como arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 - ME
com lance de R$ 109,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0114 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 49,90.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0115 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 255,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0116 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 157,80.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0117 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 421,00.

28/12/2022 - 14:04:51 Sistema O item 0118 teve como arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 13,50.

28/12/2022 - 14:05:03 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

28/12/2022 - 14:05:30 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 28/12/2022 às 16:05.

28/12/2022 - 14:08:01 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 475,00.

28/12/2022 - 14:08:13 Sistema O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R$ 16,00.

28/12/2022 - 14:08:30 Sistema O Item 0111 recebeu um lance negociado no valor de R$ 264,00.

28/12/2022 - 14:08:43 Sistema O Item 0114 recebeu um lance negociado no valor de R$ 48,50.

28/12/2022 - 14:09:16 Sistema O Item 0115 recebeu um lance negociado no valor de R$ 254,60.

28/12/2022 - 14:09:33 Sistema O Item 0116 recebeu um lance negociado no valor de R$ 156,50.

28/12/2022 - 14:10:04 Sistema O Item 0111 recebeu um lance negociado no valor de R$ 263,00.

28/12/2022 - 14:10:14 Sistema O Item 0112 recebeu um lance negociado no valor de R$ 118,00.

28/12/2022 - 14:10:21 Sistema O Item 0115 recebeu um lance negociado no valor de R$ 253,50.

28/12/2022 - 14:10:30 Sistema O Item 0116 recebeu um lance negociado no valor de R$ 155,80.

28/12/2022 - 14:10:41 Sistema O Item 0117 recebeu um lance negociado no valor de R$ 420,60.

28/12/2022 - 14:10:55 Sistema O Item 0118 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13,20.

28/12/2022 - 14:11:14 Sistema O Item 0110 recebeu um lance negociado no valor de R$ 164,60.

28/12/2022 - 14:11:23 Sistema O Item 0109 recebeu um lance negociado no valor de R$ 120,90.
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28/12/2022 - 14:11:32 Sistema O Item 0107 recebeu um lance negociado no valor de R$ 154,00.

28/12/2022 - 14:11:42 Sistema O Item 0105 recebeu um lance negociado no valor de R$ 78,00.

28/12/2022 - 14:11:58 Sistema O Item 0103 recebeu um lance negociado no valor de R$ 29,70.

28/12/2022 - 14:12:06 Sistema O Item 0102 recebeu um lance negociado no valor de R$ 74,80.

28/12/2022 - 14:12:26 Sistema O Item 0094 recebeu um lance negociado no valor de R$ 589,50.

28/12/2022 - 14:12:38 Sistema O Item 0100 recebeu um lance negociado no valor de R$ 744,60.

28/12/2022 - 14:13:12 Sistema O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.778,00.

28/12/2022 - 14:13:20 Sistema O Item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R$ 21,50.

28/12/2022 - 14:13:31 Sistema O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R$ 22,50.

28/12/2022 - 14:13:41 Sistema O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R$ 22,20.

28/12/2022 - 14:13:50 Sistema O Item 0014 recebeu um lance negociado no valor de R$ 67,20.

28/12/2022 - 14:14:01 Sistema O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R$ 178,80.

28/12/2022 - 14:14:10 Sistema O Item 0016 recebeu um lance negociado no valor de R$ 299,00.

28/12/2022 - 14:14:25 Sistema O Item 0017 recebeu um lance negociado no valor de R$ 317,50.

28/12/2022 - 14:14:37 Sistema O Item 0018 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.009,00.

28/12/2022 - 14:14:46 Sistema O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.678,50.

28/12/2022 - 14:14:59 Sistema O Item 0020 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.064,50.

28/12/2022 - 14:15:15 Sistema O Item 0021 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.779,50.

28/12/2022 - 14:15:25 Sistema O Item 0022 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.145,20.

28/12/2022 - 14:15:34 Sistema A proposta readequada do item 0112 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:15:35 Sistema O Item 0028 recebeu um lance negociado no valor de R$ 290,80.

28/12/2022 - 14:15:45 Sistema O Item 0029 recebeu um lance negociado no valor de R$ 424,00.

28/12/2022 - 14:15:57 Sistema O Item 0030 recebeu um lance negociado no valor de R$ 529,60.

28/12/2022 - 14:16:12 Sistema O Item 0031 recebeu um lance negociado no valor de R$ 645,00.

28/12/2022 - 14:16:25 Sistema O Item 0033 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.797,00.

28/12/2022 - 14:16:48 Sistema O Item 0034 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.348,00.

28/12/2022 - 14:18:19 Sistema O Item 0037 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.009,00.

28/12/2022 - 14:18:37 Sistema O Item 0043 recebeu um lance negociado no valor de R$ 15,00.

28/12/2022 - 14:18:49 Sistema O Item 0045 recebeu um lance negociado no valor de R$ 20,00.

28/12/2022 - 14:19:00 Sistema O Item 0046 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.480,00.

28/12/2022 - 14:19:11 Sistema O Item 0047 recebeu um lance negociado no valor de R$ 314,50.

28/12/2022 - 14:19:26 Sistema O Item 0048 recebeu um lance negociado no valor de R$ 309,80.

28/12/2022 - 14:19:35 Sistema O Item 0049 recebeu um lance negociado no valor de R$ 320,00.

28/12/2022 - 14:19:45 Sistema O Item 0050 recebeu um lance negociado no valor de R$ 96,00.

28/12/2022 - 14:20:14 F. DARLU Indústria T... Negociação Item 0004: Estamos em nosso mínimo.

28/12/2022 - 14:21:05 F. MICROTECNICA INFO... Negociação Item 0059: Prezado pregoeiro não conseguimos reduzir o nosso preço no item 59, visto que
chegamos no nosso melhor valor na fase de lances. Estamos a disposição.

28/12/2022 - 14:21:15 Sistema O Item 0053 recebeu um lance negociado no valor de R$ 835,00.

28/12/2022 - 14:21:23 F. MICROTECNICA INFO... Negociação Item 0078: Prezado pregoeiro não conseguimos reduzir o nosso preço no item 78, visto que
chegamos no nosso melhor valor na fase de lances. Estamos a disposição.

28/12/2022 - 14:21:44 Sistema O Item 0054 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.669,00.

28/12/2022 - 14:22:31 F. NORTE COMERCIO
LTDA

Negociação Item 0038: boa tarde, estamos no nosso limite de preço para o item 0038

28/12/2022 - 14:23:34 Sistema A proposta readequada do item 0059 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:23:34 Sistema A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:23:44 Sistema A proposta readequada do item 0078 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:23:57 Sistema O Item 0062 recebeu um lance negociado no valor de R$ 497,00.

28/12/2022 - 14:24:06 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:24:19 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:24:22 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:24:30 F. Microtécnica Info... Negociação Item 0042: Prezado pregoeiro não conseguimos reduzir o nosso preço no item 42, visto que
chegamos no nosso melhor valor na fase de lances. Estamos a disposição.

28/12/2022 - 14:24:47 F. Microtécnica Info... Negociação Item 0093: Prezado pregoeiro não conseguimos reduzir o nosso preço no item 93, visto que
chegamos no nosso melhor valor na fase de lances. Estamos a disposição.

28/12/2022 - 14:24:48 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:25:17 Sistema A proposta readequada do item 0055 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:25:35 Sistema A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:25:53 Sistema A proposta readequada do item 0061 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:26:35 Sistema O Item 0091 recebeu um lance negociado no valor de R$ 137,50.
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28/12/2022 - 14:26:45 Sistema O Item 0092 recebeu um lance negociado no valor de R$ 789,00.

28/12/2022 - 14:28:46 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:32:28 F. bernardo daniel Negociação Item 0039: estamos no nosso limite pregoeiro

28/12/2022 - 14:32:36 F. SOFTCOMP - COMERC... Negociação Item 0001: Já estamos no nosso melhor preço

28/12/2022 - 14:32:47 Sistema A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:32:55 F. SOFTCOMP - COMERC... Negociação Item 0003: Já estamos no nosso melhor preço

28/12/2022 - 14:33:09 F. MEIO A MEIO VISEU
LTDA

Negociação Item 0058: Esse é nosso melhor lance

28/12/2022 - 14:33:17 F. SOFTCOMP - COMERC... Negociação Item 0005: Já estamos no nosso melhor preço

28/12/2022 - 14:33:37 F. MEIO A MEIO VISEU
LTDA

Negociação Item 0060: já nosso melhor preço

28/12/2022 - 14:34:25 F. MEIO A MEIO VISEU
LTDA

Negociação Item 0087: solicito desistencia do item

28/12/2022 - 14:34:35 Sistema A proposta readequada do item 0042 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:34:53 Sistema A proposta readequada do item 0093 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:34:57 F. MEIO A MEIO VISEU
LTDA

Negociação Item 0057: solicito desistencia do item

28/12/2022 - 14:35:09 F. MEIO A MEIO VISEU
LTDA

Negociação Item 0052: solicito desistencia do item

28/12/2022 - 14:35:37 F. MEIO A MEIO VISEU
LTDA

Negociação Item 0036: solicito desistencia do item

28/12/2022 - 14:35:48 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:36:22 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0063: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor em todos os itens

28/12/2022 - 14:37:45 F. R PRADO SILVA GOL... Documentação Item 0008: Sr. Pregoreiro, todos os itens que foram arrematados estão no preço limite

28/12/2022 - 14:37:48 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:38:23 Sistema A proposta readequada do item 0063 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:38:41 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0064: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor em todos os itens

28/12/2022 - 14:38:50 F. R PRADO SILVA GOL... Documentação Item 0090: Sr. Pregoreiro, todos os itens que foram arrematados estão no preço limite

28/12/2022 - 14:38:51 Sistema A proposta readequada do item 0090 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:38:54 Sistema A proposta readequada do item 0064 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:39:17 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0065: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:39:31 Sistema A proposta readequada do item 0065 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:39:50 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0066: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:40:04 Sistema A proposta readequada do item 0066 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:40:17 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0067: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:40:32 Sistema A proposta readequada do item 0067 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:40:42 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0068: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:41:00 Sistema A proposta readequada do item 0068 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:41:07 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0069: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:41:23 Sistema A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:41:31 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0070: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:41:47 Sistema A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:42:26 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0071: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:42:36 Sistema A proposta readequada do item 0071 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:42:47 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0072: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:43:06 Sistema A proposta readequada do item 0072 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:43:18 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0073: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:43:31 Sistema A proposta readequada do item 0073 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:43:39 Sistema A proposta readequada do item 0106 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:43:48 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0074: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:44:06 Sistema A proposta readequada do item 0074 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:44:18 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0075: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:44:28 Sistema A proposta readequada do item 0075 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:44:37 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0076: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:44:56 Sistema A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:45:09 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0077: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:45:25 Sistema A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:45:38 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0079: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:45:52 F. R.N. BALTAZAR - C... Documentação Item 0079: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:45:58 Sistema A proposta readequada do item 0079 foi anexada ao processo.
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28/12/2022 - 14:46:18 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0080: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:46:41 Sistema A proposta readequada do item 0080 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:46:57 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0082: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:47:07 Sistema A proposta readequada do item 0082 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:47:16 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0084: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:47:25 Sistema A proposta readequada do item 0084 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:47:39 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0088: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:47:50 Sistema A proposta readequada do item 0088 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:55:23 F. US EMPREENDIMENTOS
LTDA

Documentação Item 0035: Boa tarde sr Pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor!

28/12/2022 - 14:55:26 Sistema A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 14:55:58 F. SOFTCOMP - COMERC... Negociação Item 0083: Já estamos no nosso melhor preço para este e os demais itens

28/12/2022 - 15:01:17 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 15:01:38 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 15:02:23 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 15:03:40 Sistema A proposta readequada do item 0113 foi anexada ao processo.

28/12/2022 - 16:10:04 Pregoeiro Conforme estipulado no instrumento vinculativo, solicito o prazo de até 60 minutos dos Documentos de
habilitação e Proposta consolidada via e-mail

28/12/2022 - 16:10:29 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

28/12/2022 - 16:10:29 Sistema Motivo: Reabertura no dia 03/01 as 10:00

28/12/2022 - 16:13:37 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item
0052.

28/12/2022 - 16:21:59 Sistema O fornecedor DI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.

28/12/2022 - 16:32:26 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME declarou intenção de
recurso para o item 0039.

03/01/2023 - 09:32:36 Pregoeiro Bom dia, devido a alguns fatores externos, esta sessão será postergada, sendo sua reabertura marcada para
o dia 05/01 as 10:00H.

05/01/2023 - 10:08:01 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

05/01/2023 - 10:08:01 Sistema Motivo: Continuidade a sessão

05/01/2023 - 10:10:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

05/01/2023 - 10:10:23 Sistema Intenção: a empresa Meio a Meio Viseu não apresentou a certidão simplificada e seu balanço está
incompleto

05/01/2023 - 10:10:23 Sistema Justificativa: Será feito a analise quanto sua alegação, manifesto ainda que esta pregoeira deverá analisar e
após a licitante ou licitantes serem consideradas devidamente habilitadas, será dado a oportunidade a
intenção de recurso

05/01/2023 - 10:10:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0039.

05/01/2023 - 10:10:57 Sistema Intenção: Olá, boa tarde Sr(a). Pregoeiro, venho aqui através deste texto declarar Intenção de Recurso para
este item, pois a empresa vencedora na fase de lance não cumpriu com o que foi estabelecido no edital. A
empresa B DANIEL INFORMÁTICA, não cumrpiu com os prazos de validade da CERTIDÃO CIMPLIFICADA
e das CERTODÃO ESPECÍFICA pois a mesma tinha que está atualizada NÃO SUPERIOR a 60 (DIAS)
conforme está no item 10.1.2 na letra b) do respectivo edital da presente licitação.

05/01/2023 - 10:10:57 Sistema Justificativa: Será feito a analise quanto sua alegação, manifesto ainda que esta pregoeira deverá analisar e
após a licitante ou licitantes serem consideradas devidamente habilitadas, será dado a oportunidade a
intenção de recurso

05/01/2023 - 10:11:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0052.

05/01/2023 - 10:11:21 Sistema Intenção: Senhor pregoeiro, lembrando que o exigido em edital é o I3-10100F, pois o preço da empresa
arrematante está inexequível.

05/01/2023 - 10:11:21 Sistema Justificativa: Será feito a analise quanto sua alegação, manifesto ainda que esta pregoeira deverá analisar e
após a licitante ou licitantes serem consideradas devidamente habilitadas, será dado a oportunidade a
intenção de recurso

05/01/2023 - 10:20:07 Pregoeiro Senhores Licitantes, os itens estão sendo avaliados pelos tecnicos, sendo considerando, maraca, modelo e
valor

05/01/2023 - 10:20:26 Pregoeiro Pedimos um prazo de até 01 hora para esta analise

05/01/2023 - 13:05:38 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.

05/01/2023 - 13:05:38 Sistema Motivo: Preço considerando Inexequivel

05/01/2023 - 13:05:38 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA com lance de R$
727,00.

05/01/2023 - 13:08:17 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

05/01/2023 - 13:08:17 Sistema Motivo: Horario de almoço.Retorno as 15:30

05/01/2023 - 15:34:07 Pregoeiro Boa tarde! Informo que durante a manhã tive uns problemas de saúde, portanto, precisarei me ausentar,
diante disto, a sessão será postergada para o dia 09/01/2023 às 09:30H.

09/01/2023 - 10:10:39 Pregoeiro A sessão dar-se-a na data de 11/01 as 15:00

11/01/2023 - 15:14:19 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 15:14:19 Sistema Motivo: Continuidade do processo

11/01/2023 - 15:16:55 Pregoeiro Boa tarde, daremos continuidade ao processo, desde já peço desculpas pelo transtorno que porventura
tenha causado aos senhores.
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11/01/2023 - 15:27:04 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.778,00 para o item 0011 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

11/01/2023 - 15:43:52 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 67,20 para o item 0014 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 15:44:32 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 299,00 para o item 0016 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 15:44:49 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 317,50 para o item 0017 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 15:46:30 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.009,00 para o item 0018 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

11/01/2023 - 15:51:15 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.064,50 para o item 0020 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

11/01/2023 - 15:56:40 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.064,50 para o item 0020 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 15:57:14 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.778,00 para o item 0011 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 15:57:21 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 67,20 para o item 0014 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 15:57:26 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 299,00 para o item 0016 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 15:57:31 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 317,50 para o item 0017 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 15:57:37 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.009,00 para o item 0018 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 15:58:49 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 290,80 para o item 0028 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 15:59:36 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 290,80 para o item 0028 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:00:10 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 424,00 para o item 0029 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 16:01:07 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 424,00 para o item 0029 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:02:49 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 529,60 para o item 0030 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 16:08:13 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 15,00 para o item 0043 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 16:08:24 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 20,00 para o item 0045 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 16:12:43 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.669,00 para o item 0054 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

11/01/2023 - 16:16:14 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 529,60 para o item 0030 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:16:18 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 15,00 para o item 0043 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:16:22 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 20,00 para o item 0045 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:16:26 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.669,00 para o item 0054 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:24:44 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 78,00 para o item 0105 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 16:27:46 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 154,00 para o item 0107 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 16:29:37 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 120,90 para o item 0109 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/01/2023 - 16:39:50 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 78,00 para o item 0105 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:39:55 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 154,00 para o item 0107 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:39:59 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 120,90 para o item 0109 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.
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11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 16:48:16 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

11/01/2023 - 17:28:37 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

11/01/2023 - 17:28:37 Sistema Motivo: Reabertura na data de 12/01 as 10:00

12/01/2023 - 10:03:06 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 10:03:06 Sistema Motivo: Continuidade do processo

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado no processo.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo ao item 10.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: sendo
apresentado atestado de capacidade tecnica com comprovação incompativel com o solicitado, senão
vejamos: a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades (informar os quantitativos executados)
e prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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); e ainda os indices apresentados no balanço
patrimonial 0,00. Descumprindo o item10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação... (CONTINUA)

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema (CONT. 1) financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta. O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da
Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada
pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou
superior a 1,00; ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 64,89.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 41,50.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA com lance de R$ 63,00.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 949,00.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA com lance de R$ 92,00.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 93,89.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 10:41:29 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 889,00.

12/01/2023 - 10:55:27 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

12/01/2023 - 10:55:27 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

12/01/2023 - 10:55:27 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

12/01/2023 - 10:55:27 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

12/01/2023 - 10:55:27 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

12/01/2023 - 11:17:27 Sistema O fornecedor DARLU Indústria Têxtil Ltda foi inabilitado no processo.

12/01/2023 - 11:17:27 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento não sendo apresentado o item 10.1.3. Relativos à Regularidade
Fiscal e Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. e ainda o não
envio do item 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a) (...) O balanço deverá está
registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador
para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1

12/01/2023 - 11:17:27 Sistema O fornecedor DARLU Indústria Têxtil Ltda foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:17:27 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MEIO A MEIO VISEU LTDA com lance de R$ 7,40.

12/01/2023 - 11:27:42 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:27:42 Sistema Motivo: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:27:42 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 308,00.

12/01/2023 - 11:27:58 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:27:58 Sistema Motivo: Item considerado inexequivel
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12/01/2023 - 11:27:58 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com lance de R$ 330,00.

12/01/2023 - 11:28:21 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:28:21 Sistema Motivo: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:28:21 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 1.179,00.

12/01/2023 - 11:28:44 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:28:44 Sistema Motivo: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:28:44 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 2.975,00.

12/01/2023 - 11:29:01 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:29:01 Sistema Motivo: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:29:01 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante AI SIM COMERCIO LTDA com lance de R$ 1.100,00.

12/01/2023 - 11:29:28 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:29:28 Sistema Motivo: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:29:28 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 342,00.

12/01/2023 - 11:29:51 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:29:51 Sistema Motivo: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:29:51 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com lance de R$ 570,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado no processo.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema Motivo: Item considerado inexequivel

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante R C RODRIGUES com lance de R$ 7,50.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com lance de R$ 490,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 18,99.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 64,79.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 3.098,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 30,64.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 35,50.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 79,50.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 220,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante AI SIM COMERCIO LTDA com lance de R$ 2.875,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 1.175,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 440,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA com lance de R$ 688,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante R C RODRIGUES com lance de R$ 1.900,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante R C RODRIGUES com lance de R$ 2.400,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante R C RODRIGUES com lance de R$ 250,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 2.260,00.
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12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante R C RODRIGUES com lance de R$ 16,50.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0045 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 31,39.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0046 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante R C RODRIGUES com lance de R$ 1.500,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 405,99.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 401,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 401,99.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 119,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0053 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 865,19.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 1.890,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 104,50.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI com lance de R$ 160,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0058 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA com lance de
R$ 445,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 24,50.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0062 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 521,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp com lance de R$
52,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0089 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp com lance de R$
42,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0091 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 160,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0092 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 799,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0094 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 599,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0100 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 749,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0102 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 79,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0103 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 39,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0105 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com lance de R$ 91,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0107 pelo pregoeiro.
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12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com lance de R$ 175,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0109 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com lance de R$ 134,40.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0110 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com lance de R$ 177,80.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0111 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com lance de R$ 300,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0114 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 59,92.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0115 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 267,27.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0116 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 170,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0117 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 434,00.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O fornecedor MEIO A MEIO VISEU LTDA foi desclassificado para o item 0118 pelo pregoeiro.

12/01/2023 - 11:31:17 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 14,15.

12/01/2023 - 12:02:10 Sistema O fornecedor DARLU Indústria Têxtil Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.

12/01/2023 - 12:27:05 Pregoeiro Pedimos aos licitantes que aguardem o momento oportuno para intencionar recurso. NÃO há necessidade de
intenção a cada item, caso não tenham utilizado a plataforma! manisfesto que após todos os licitantes
habilitados, ao lado direito superior será aberto a RECURSO e assim todos poderão intencionar uma UNICA
VEZ

12/01/2023 - 13:06:37 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

12/01/2023 - 13:06:37 Sistema Motivo: analise dos Documentos Remanescentes. Reabertura no dia 16/01 as 09:00

16/01/2023 - 09:04:51 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

16/01/2023 - 09:04:51 Sistema Motivo: Daremos continuidade ao processo.

16/01/2023 - 09:05:23 Pregoeiro Bom dia Sr. Licitantes! Informo que, estou analisando alguns documentos remanescentes.

16/01/2023 - 11:02:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 16/01/2023.

16/01/2023 - 11:02:11 Sistema Motivo: Que seja encaminhado fotos da empresa, com a mesma aberta e com condições estruturais

16/01/2023 - 11:55:23 Pregoeiro Senhores Licitantes, informo que para melhor analise todos os documentos são impressos, portanto, a
demora e inevitavel, desta feita, peço a compreensão de todos.

16/01/2023 - 12:44:13 Pregoeiro Senhores Licitantes, dos 20 licitantes arrematantes, ainda falta a analise de 12, portanto, será impresso
todos os itens e na data de 19/01 daremos continuidade as 15:00

16/01/2023 - 12:44:31 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

16/01/2023 - 12:44:31 Sistema Motivo: Conforme exposto

16/01/2023 - 12:53:05 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

19/01/2023 - 15:09:50 Pregoeiro A sessão só poderá ser reaberta, após análise das alegações técnicas expostas por uma das licitantes

19/01/2023 - 16:46:52 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (alegações PE 62_2022- ITENS 38 E 39 - Licitante equipamento
incompatível (41915).pdf) em 19/01/2023 às 16:46.

19/01/2023 - 16:49:41 Pregoeiro A empresa A MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, alegou conforme exposto no autos que as empresas a
frente, não atendem as exigências do edital. Para maior transparência e conhecimento de todos. a então
pregoeira anexou na plataforma

24/01/2023 - 15:17:45 Pregoeiro Boa Tarde, a dada para continuidade do certame dar-se-a na data de 26/01 as 09:00

26/01/2023 - 09:02:48 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:02:48 Sistema Motivo: Continuidade do processo

26/01/2023 - 09:06:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

26/01/2023 - 09:06:59 Sistema Intenção: Prezados, entramos com intenção de recurso quanto a nossa inabilitação pois os documentos
elencados como não entregues estão inseridos em nosso anexo incial. Favor rever.

26/01/2023 - 09:06:59 Sistema Justificativa: Será feita analise da alegação

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema Motivo: 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1. Poderão participar da presente licitação
as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, não possuindo atividade no contrato social e
CNAE

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 10,40.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 7,89.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
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26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante US EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 2.599,00.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante US EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 2.889,00.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 270,00.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante Microtécnica Informática Ltda com lance de R$ 502,19.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema Para o item 0041, o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 21,99.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 29,99.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O fornecedor R C RODRIGUES foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 09:14:28 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 2.099,00.

26/01/2023 - 09:52:15 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0041 para o fornecedor SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2023 às 10:20, encerrando às 10:25:00.

26/01/2023 - 10:02:49 Sistema O fornecedor bernardo daniel foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:02:49 Sistema Motivo: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:02:49 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI com lance de R$ 4.420,00.

26/01/2023 - 10:03:52 Sistema O fornecedor NORTE COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:03:52 Sistema Motivo: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:03:52 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 3.000,00.

26/01/2023 - 10:04:02 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0038 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:04:02 Sistema Motivo: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:04:02 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante MICROTECNICA INFORMATICA LTDA com lance de R$ 3.433,89.

26/01/2023 - 10:05:41 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi desclassificado para o
item 0039 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:05:41 Sistema Motivo: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:05:41 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 4.499,99.

26/01/2023 - 10:05:59 Sistema O fornecedor NORTE COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:05:59 Sistema Motivo: marca e modelo ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:05:59 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME
com lance de R$ 5.400,00.

26/01/2023 - 10:06:48 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0039 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:06:48 Sistema Motivo: marca ofertado não atende o termo de referencia

26/01/2023 - 10:06:48 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com lance de R$ 6.327,00.

26/01/2023 - 10:24:15 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0004 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:24:15 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:24:15 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:24:15 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 13,80.

26/01/2023 - 10:24:31 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0008 pelo pregoeiro.
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26/01/2023 - 10:24:31 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:24:31 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:24:31 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 18,30.

26/01/2023 - 10:24:44 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi inabilitado para o item 0010
pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:24:44 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:24:44 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:24:44 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante DI COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 64,80.

26/01/2023 - 10:25:01 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi inabilitado para o item 0011
pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:25:01 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:25:01 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:25:01 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 3.109,00.

26/01/2023 - 10:25:03 Sistema O item 0041 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

26/01/2023 - 10:25:27 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0012 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:25:27 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:25:27 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:25:27 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 40,20.

26/01/2023 - 10:25:41 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0015 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:25:41 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:25:41 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:25:41 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 305,00.

26/01/2023 - 10:26:07 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0019 pelo pregoeiro.
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26/01/2023 - 10:26:07 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:26:07 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:26:07 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante AI SIM COMERCIO LTDA com lance de R$ 3.200,00.

26/01/2023 - 10:26:31 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0022 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:26:31 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:26:31 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:26:31 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
1.340,00.

26/01/2023 - 10:27:15 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0047 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:27:15 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:27:15 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:27:15 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 431,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado no
processo.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema Motivo: A empresa não deixou de informar os modelos para todos os itens que participou, ferindo regras
constantes de instrumento convocatório e o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993,
verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do
edital, mas também o... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema (CONT. 1) descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0007 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 24,50.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0018 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
1.271,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0036 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 315,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0043 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 22,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0046 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI com lance de R$ 3.300,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0048 pelo pregoeiro.
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26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 437,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0049 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI com lance de R$ 450,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0053 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 1.051,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0062 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 531,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0090 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 1.399,00.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0091 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 172,05.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0114 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0115 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0116 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/01/2023 - 10:29:08 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0117 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/01/2023 - 10:32:17 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 10:32:17 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1. Relativos à
Qualificação Técnica:a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de
aptidão para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades (informar os
quantitativos executados) e prazos (informar o período de Prestação de Serviços) 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);. O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a
Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de
regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os
artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:32:17 Sistema (CONT. 1) licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade,
de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas
também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência,
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do
julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:32:17 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:32:17 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA com lance de R$ 587,00.

26/01/2023 - 10:32:17 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:32:17 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante Microtécnica Informática Ltda com lance de R$ 456,97.

26/01/2023 - 10:32:18 Sistema Para o item 0040, o fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:42:19 Pregoeiro A licitamte DARLU industria Textil ltda deixou de apresentar Descumprimento do Instrumento não sendo
apresentado o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.
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26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:42:38 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item
10.1.3 alinea e). O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida
em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa
feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o
que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo
e dos que lhes são... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema (CONT. 1) correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita
não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros
princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI com lance de R$ 575,00.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 480,00.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 138,55.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 178,55.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 278,55.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 278,55.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 168,55.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 228,55.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:45:46 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 348,55.

26/01/2023 - 10:52:15 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
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26/01/2023 - 10:52:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação
Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os
Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa.10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela
JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com
data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:52:15 Sistema (CONT. 1) Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as...

26/01/2023 - 10:52:15 Sistema (CONT. 2) normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio ine

26/01/2023 - 10:52:15 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 164,00.

26/01/2023 - 10:52:43 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:52:43 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação
Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os
Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa.10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela
JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com
data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:52:43 Sistema (CONT. 1) Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as...

26/01/2023 - 10:52:43 Sistema (CONT. 2) normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio ine

26/01/2023 - 10:52:43 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante AR6 LICITACOES LTDA com lance de R$ 376,33.

26/01/2023 - 10:54:12 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:54:12 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação
Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os
Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa.10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela
JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com
data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão... (CONTINUA)

26/01/2023 - 10:54:12 Sistema (CONT. 1) Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as...

26/01/2023 - 10:54:12 Sistema (CONT. 2) normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se,

26/01/2023 - 10:54:12 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 98,55.

26/01/2023 - 10:54:48 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0040 para o fornecedor AI SIM
COMERCIO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2023 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

26/01/2023 - 10:55:43 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:55:43 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação
Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os
Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa.10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela
JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com
data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão... (CONTINUA)
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26/01/2023 - 10:55:43 Sistema (CONT. 1) Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A
Administração não pode descumprir as...

26/01/2023 - 10:55:43 Sistema (CONT. 2) normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de
princípio ine

26/01/2023 - 10:55:43 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 32,00.

26/01/2023 - 11:16:11 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:16:11 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item
10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua
habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza
mão-de-obra direta ou indireta de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g) Declaração de que possua em seu
quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras... (CONTINUA)

26/01/2023 - 11:16:11 Sistema (CONT. 1) de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º
da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório,...

26/01/2023 - 11:16:11 Sistema (CONT. 2) do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

26/01/2023 - 11:16:11 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
1.889,20.

26/01/2023 - 11:16:28 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:16:28 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item
10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua
habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza
mão-de-obra direta ou indireta de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g) Declaração de que possua em seu
quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras... (CONTINUA)

26/01/2023 - 11:16:28 Sistema (CONT. 1) de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º
da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório,...

26/01/2023 - 11:16:28 Sistema (CONT. 2) do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

26/01/2023 - 11:16:28 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
3.089,00.

26/01/2023 - 11:16:39 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:16:39 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item
10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua
habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza
mão-de-obra direta ou indireta de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g) Declaração de que possua em seu
quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras... (CONTINUA)

26/01/2023 - 11:16:39 Sistema (CONT. 1) de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º
da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório,...

26/01/2023 - 11:16:39 Sistema (CONT. 2) do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

26/01/2023 - 11:16:39 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
1.400,01.

26/01/2023 - 11:21:21 Sistema O item 0040 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 449,99.

26/01/2023 - 11:21:21 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante AI SIM COMERCIO LTDA com lanceR$ 449,99.
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26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O fornecedor L DE A B DANTAS foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item
10.1.2 alinea b) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alinea a) O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento
convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do... (CONTINUA)

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema (CONT. 1) julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.Art. 41. A Administração não pode descumprir
as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de princípio
inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da
igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento
objetivo.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O fornecedor L DE A B DANTAS foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 66,00.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O fornecedor L DE A B DANTAS foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 66,00.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O fornecedor L DE A B DANTAS foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 66,00.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O fornecedor L DE A B DANTAS foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:24:12 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 118,55.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o 10.1.1. Relativos à Qualificação
Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os
Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da
empresa.10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica:b) Declaração de Enquadramento de ME/EPP emitida pela
JUNTA COMERCIAL e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, com
data não superior a 60 (sessenta) dias, juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos
averbados.e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;.10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:e) Certidão... (CONTINUA)

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema (CONT. 1) Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021.. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 75,00.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 98,55.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 138,50.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 10,00.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:25:51 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 30,00.

26/01/2023 - 11:39:40 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 11:39:40 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item
10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua
habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza
mão-de-obra direta ou indireta de menores. e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f)
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.g) Declaração de que possua em seu
quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras... (CONTINUA)
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26/01/2023 - 11:39:40 Sistema (CONT. 1) de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º
da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração,
como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes
de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI,
da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório...

26/01/2023 - 11:39:40 Sistema (CONT. 2) do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

26/01/2023 - 11:39:40 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:39:40 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
3.251,00.

26/01/2023 - 11:39:40 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:39:40 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante Microtécnica Informática Ltda com lance de R$ 456,97.

26/01/2023 - 11:45:11 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0019.

26/01/2023 - 11:53:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.

26/01/2023 - 11:53:04 Sistema Intenção: Bom dia, Prezado(a) Pregoeiro(a), convocamos o direito de uso do ACORDÃO 988/2022
PLENÁRIO - TCU para a juntada de documentos onde diz que na falta de documento relativo à fase de
habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples
compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em
respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei
9.784/1999.

26/01/2023 - 11:53:04 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, não possui a vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas....

26/01/2023 - 12:03:07 Pregoeiro Senhores Licitantes, devido a analise dos documentos dos licitantes remanescentes a sessão será suspensa
com reabertura na data de 27/01 as 10:00

26/01/2023 - 12:03:31 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

26/01/2023 - 12:03:31 Sistema Motivo: Conforme exposto na ata de sessão

27/01/2023 - 10:24:53 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 10:24:53 Sistema Motivo: Continuidade do Processo

27/01/2023 - 10:25:40 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

27/01/2023 - 10:25:40 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

27/01/2023 - 10:25:40 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

27/01/2023 - 10:25:40 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

27/01/2023 - 10:26:32 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Microtécnica Informática Ltda.

27/01/2023 - 10:26:32 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Microtécnica Informática Ltda.

27/01/2023 - 10:26:32 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Microtécnica Informática Ltda.

27/01/2023 - 10:26:32 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Microtécnica Informática Ltda.

27/01/2023 - 10:26:48 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.

27/01/2023 - 10:26:48 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.

27/01/2023 - 10:26:48 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.

27/01/2023 - 10:39:32 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0019.

27/01/2023 - 10:39:42 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0020.

27/01/2023 - 10:39:50 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0021.

27/01/2023 - 10:40:02 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0023.

27/01/2023 - 10:40:15 Sistema O fornecedor AI SIM COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0040.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1. Relativos à
Qualificação Técnica:b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
fornecer os Produtos, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada
de fotos da empresa, e o item 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: e) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021., 10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a)
(....) acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho
técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.637/2021 Art. 1. Para comprovar a boa situação financeira, as
licitantes terão que apresentar junto com o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise
devidamente assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente,
com valor igual ou superior a... (CONTINUA)

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema (CONT. 1) 1,00; ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; ISG = Índice de solvência
geral, com valor igual ou superior a 1,00 GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 0,80;. O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula
não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se
tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que
estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da...

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema (CONT. 2) vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
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27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante US EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 1.679,00.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante US EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 3.349,00.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante US EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 1.978,00.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI com lance de
R$ 3.168,00.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 1.399,00.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 10:57:06 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 1.598,00.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o balanço conforme o item 10.1.4.
Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa (...). O balanço deverá está registrado na Junta Comercial. OS DADOS APRESENTADOS NAS
FORMULAS DOS INDICES, NÃO CONDIEM COM OS VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL, COM
ISSO CAUSANDO DIVERGENCIAS NOS VALORES DOS INDICES APRESENTADOS PELA EMPRESA.
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao... (CONTINUA)

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema (CONT. 1) instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com lance de R$ 1.840,00.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI com lance de R$ 3.350,00.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI com lance de R$ 2.000,00.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI com lance de R$ 2.600,00.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante bernardo daniel com lance de R$ 3.089,33.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 11:12:23 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI com lance de R$ 4.100,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado no processo.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade
Fiscal e Trabalhista: e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a
Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de
regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os
artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da... (CONTINUA)

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema (CONT. 1) vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art.
41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios
atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da
moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0058 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante MICROTECNICA INFORMATICA LTDA com lance de R$ 536,69.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0063 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 31,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0064 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 33,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0065 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 29,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0066 pelo
pregoeiro.
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27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 29,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0067 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 219,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0068 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 30,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0069 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 30,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0070 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 32,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0071 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 33,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0072 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 189,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0073 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 31,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0074 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 31,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0075 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 33,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0076 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com lance de R$ 33,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0077 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 54,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0079 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 149,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0080 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 149,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0082 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 148,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 135,00.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0088 pelo
pregoeiro.

27/01/2023 - 11:17:58 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp com lance de R$
50,00.

27/01/2023 - 11:18:04 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.

27/01/2023 - 11:21:56 Sistema O fornecedor bernardo daniel foi inabilitado no processo.

27/01/2023 - 11:21:56 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando 10.1.3. Relativos à Regularidade
Fiscal e Trabalhista: e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio
da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a
Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de
regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os
artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da... (CONTINUA)
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27/01/2023 - 11:21:56 Sistema (CONT. 1) vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art.
41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros
descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios
atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da
moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

27/01/2023 - 11:21:56 Sistema O fornecedor bernardo daniel foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

27/01/2023 - 11:21:56 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI com lance de R$ 3.600,00.

27/01/2023 - 11:34:53 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0063.

27/01/2023 - 11:58:58 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI.

27/01/2023 - 11:58:58 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI.

27/01/2023 - 12:23:34 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

27/01/2023 - 12:23:34 Sistema Motivo: Horario de almoço. Retorno as 10:00 30/01/2023

30/01/2023 - 09:45:05 Pregoeiro a sessão dar-se-a na data de 02/02/2023 as 10:00

02/02/2023 - 10:17:26 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

02/02/2023 - 10:17:26 Sistema Motivo: Continuidade do Processo

02/02/2023 - 10:18:17 Pregoeiro Bom dia Sr. Licitantes! Daremos continuidade na sessão.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:00:24 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b), O princípio da
vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a
Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de
regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os
artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0019 pelo pregoeiro.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com lance de R$ 3.900,10.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0020 pelo pregoeiro.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI com lance de
R$ 2.299,99.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0033 pelo pregoeiro.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante AR6 LICITACOES LTDA com lance de R$ 2.999,23.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0034 pelo pregoeiro.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante AR6 LICITACOES LTDA com lance de R$ 3.761,27.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0035 pelo pregoeiro.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante AR6 LICITACOES LTDA com lance de R$ 4.998,87.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0046 pelo pregoeiro.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO com lance de
R$ 3.400,00.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item
0049 pelo pregoeiro.

02/02/2023 - 11:58:02 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 456,00.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.
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02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 12:58:39 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

02/02/2023 - 13:09:25 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

02/02/2023 - 13:09:25 Sistema Motivo: Horario de expediente, retorno as 10:00 do dia 03/02

02/02/2023 - 15:35:00 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME declarou intenção de
recurso para o item 0019.

03/02/2023 - 10:14:05 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 10:14:05 Sistema Motivo: Continuidade ao Certame

03/02/2023 - 11:01:30 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DI COMERCIO E SERVICOS LTDA.

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado no processo.

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema Motivo: A licitante possui estrutura e condições conforme analisado em sua documentação, parta outro
objeto, este divergente do licitado

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 1.989,00.

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 3.985,00.

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante MICROTECNICA INFORMATICA LTDA com lance de R$ 6.612,73.

03/02/2023 - 11:25:30 Sistema Para o item 0039, o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 11:30:27 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0039 para o fornecedor
SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 03/02/2023
às 12:00, encerrando às 12:05:00.

03/02/2023 - 11:31:48 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

03/02/2023 - 11:31:48 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

03/02/2023 - 11:31:48 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

03/02/2023 - 11:31:48 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

03/02/2023 - 11:31:48 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

03/02/2023 - 11:31:48 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

03/02/2023 - 11:31:48 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

03/02/2023 - 11:35:45 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

03/02/2023 - 11:35:45 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

03/02/2023 - 12:01:06 Sistema O item 0039 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 6.584,00.

03/02/2023 - 12:01:06 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lanceR$ 6.584,00.

03/02/2023 - 12:03:00 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

03/02/2023 - 12:10:48 Sistema O fornecedor METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI foi inabilitado no processo.

03/02/2023 - 12:10:48 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando o item 10.1.3 e) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, conforme Portaria 667/2021. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento
convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do... (CONTINUA)

03/02/2023 - 12:10:48 Sistema (CONT. 1) julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir
as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de princípio
inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da
igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento
objetivo.
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03/02/2023 - 12:10:48 Sistema O fornecedor METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

03/02/2023 - 12:10:48 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 2.998,00.

03/02/2023 - 12:10:48 Sistema O fornecedor METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo
pregoeiro.

03/02/2023 - 12:10:48 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 3.399,00.

03/02/2023 - 12:10:57 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

03/02/2023 - 12:10:57 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

03/02/2023 - 12:17:23 Sistema O fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO foi inabilitado no processo.

03/02/2023 - 12:17:23 Sistema Motivo: A empresa deixou de anexar os Documentos de Habilitação e Proposta de Preços no Portal de
Compras Públicas

03/02/2023 - 12:17:23 Sistema O fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO foi inabilitado para o item 0046 pelo
pregoeiro.

03/02/2023 - 12:17:23 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante ET MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 3.440,00.

03/02/2023 - 12:58:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/02/2023.

03/02/2023 - 12:58:46 Sistema Motivo: Solicito Notas Fiscais referente ao Atestado de capacidade Tecnica apresentado.

03/02/2023 - 13:16:54 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

03/02/2023 - 13:16:54 Sistema Motivo: Continuidade as 15:30

03/02/2023 - 15:30:26 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 15:30:26 Sistema Motivo: Continuidade

03/02/2023 - 15:31:09 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA.

03/02/2023 - 15:31:09 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 15:31:45 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

03/02/2023 - 16:35:18 Sistema O fornecedor ET MARQUES EIRELI - ME foi inabilitado no processo.

03/02/2023 - 16:35:18 Sistema Motivo: a Licitante, não encaminhou após solicitação de Diligencia Nota (s) Fiscal (Is) do atestado de
capacidade tecnica ofertado. Vale mencionar que é exposto no edital conforme : (...) Atestados de
Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e
compatível em características e quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o
período de Prestação de Serviços) 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);

03/02/2023 - 16:35:18 Sistema O fornecedor ET MARQUES EIRELI - ME foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 16:35:18 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 4.945,75.

03/02/2023 - 16:35:22 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

03/02/2023 - 16:36:04 Sistema A habilitação do item 0046 foi revertida.

03/02/2023 - 16:36:04 Sistema Motivo: Negociação do valor ofertado

03/02/2023 - 16:37:21 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 17:00 do dia 03/02/2023.

03/02/2023 - 16:37:21 Sistema Motivo: Solicito melhor valor

03/02/2023 - 16:37:46 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda
Epp.

03/02/2023 - 16:37:46 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda
Epp.

03/02/2023 - 16:37:46 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda
Epp.

03/02/2023 - 16:40:14 Sistema O Item 0046 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.500,00.

03/02/2023 - 16:52:03 Sistema O Item 0046 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.448,00.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado no processo.
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03/02/2023 - 17:03:34 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não apresentando Descumprimento do Instrumento
Vinculativo não apresentando o item 10.1.1 alinea b). O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento
convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento... (CONTINUA)

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema (CONT. 1) objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Trata-se, na verdade, de princípio inerente a
toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da
igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento
objetivo.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 380,00.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante Microtécnica Informática Ltda com lance de R$ 3.235,86.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante Microtécnica Informática Ltda com lance de R$ 3.930,50.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

03/02/2023 - 17:03:34 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante Microtécnica Informática Ltda com lance de R$ 5.125,28.

03/02/2023 - 17:03:41 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

03/02/2023 - 17:04:09 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Microtécnica Informática Ltda.

03/02/2023 - 17:04:09 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Microtécnica Informática Ltda.

03/02/2023 - 17:04:09 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Microtécnica Informática Ltda.

03/02/2023 - 17:04:23 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS
INFORMATICA LTDA.

03/02/2023 - 17:04:39 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/02/2023 às 17:24.

03/02/2023 - 17:10:30 Sistema O fornecedor METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0020.

03/02/2023 - 17:12:55 Sistema O fornecedor METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0021.

03/02/2023 - 17:15:48 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0033.

03/02/2023 - 17:16:05 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0034.

03/02/2023 - 17:16:15 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0035.

03/02/2023 - 17:30:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.

03/02/2023 - 17:30:22 Sistema Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-Plenário,
Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente transparente no motivo da
justificativa de nossa inabilitação para os lotes 19,20,21,23 e 40. ( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema -
Justificativa: Senhor Licitante, não possui a vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).
Mais informações em nossa peça recursal.

03/02/2023 - 17:30:22 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c)
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade
do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos
documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de empregados um percentual mínimo
de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro
funcional menos de 20 (vinte) empregados,... (CONTINUA)

03/02/2023 - 17:30:22 Sistema (CONT. 1) deverão declarar que não empregam pessoas portadoras deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de
5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula
não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

03/02/2023 - 17:34:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.

03/02/2023 - 17:34:39 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso referente a nossa inabilitação, haja vista que houve deferimento
de diligência a outras empresas, conforme registrado em sistema para o envio das fotos, e que mesmo
sendo itens constante do edital, tal exigência não encontra guarida na legião e jurisprudência para fator
habilitação! Peço que verifique a intenção de recurso que foi disponibilizada para uma empresa referente as
fotos no dia 16/01/23 às 11:02:11, será que os Direitos para minha empresa não poderão ser iguais a mesma
que o Sr(a) Pregoeiro solicitou a diligência?

03/02/2023 - 17:34:39 Sistema Justificativa: a DILIGENCIA SOLICITADA FORA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ANALISE E NÃO
INCLUSÃO DE DOCUMENTOS E FOTOS. CONFORME DEVE SER ANALISADO POR TODAS AS
PRONENTES, COM BASE LEGAL NAS LEIS QUE REGEM .

03/02/2023 - 17:34:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0020.

03/02/2023 - 17:34:57 Sistema Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-Plenário,
Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente transparente no motivo da
justificativa de nossa inabilitação para os lotes 19,20,21,23 e 40. ( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema -
Justificativa: Senhor Licitante, não possui a vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).
Mais informações em nossa peça recursal.
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03/02/2023 - 17:34:57 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c)
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade
do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos
documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de empregados um percentual mínimo
de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro
funcional menos de 20 (vinte) empregados,... (CONTINUA)

03/02/2023 - 17:34:57 Sistema (CONT. 1) deverão declarar que não empregam pessoas portadoras deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de
5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula
não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

03/02/2023 - 17:40:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

03/02/2023 - 17:40:15 Sistema Intenção: A Metdata em conformidade com o Art. 4º do Decreto nº 10520/2002 e nos termos do Acórdão nº
2564/2009 e nº 339/2010 do TCU, manifestamos INTENÇÃO DE RECURSO contra nossa desclassificação
INDEVIDA, visto que todos os documentos solicitados no edital foram anexados ao sistema, conforme
documentação visível a todos os fornecedores.

03/02/2023 - 17:40:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0021.

03/02/2023 - 17:40:34 Sistema Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-Plenário,
Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente transparente no motivo da
justificativa de nossa inabilitação para os lotes 19,20,21,23 e 40. ( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema -
Justificativa: Senhor Licitante, não possui a vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).
Mais informações em nossa peça recursal.

03/02/2023 - 17:40:34 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c)
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade
do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos
documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de empregados um percentual mínimo
de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro
funcional menos de 20 (vinte) empregados,... (CONTINUA)

03/02/2023 - 17:40:34 Sistema (CONT. 1) deverão declarar que não empregam pessoas portadoras deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de
5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula
não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

03/02/2023 - 17:40:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.

03/02/2023 - 17:40:37 Sistema Intenção: A Metdata em conformidade com o Art. 4º do Decreto nº 10520/2002 e nos termos do Acórdão nº
2564/2009 e nº 339/2010 do TCU, manifestamos INTENÇÃO DE RECURSO contra nossa desclassificação
INDEVIDA, visto que todos os documentos solicitados no edital foram anexados ao sistema, conforme
documentação visível a todos os fornecedores.

03/02/2023 - 17:41:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0023.

03/02/2023 - 17:41:00 Sistema Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-Plenário,
Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente transparente no motivo da
justificativa de nossa inabilitação para os lotes 19,20,21,23 e 40. ( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema -
Justificativa: Senhor Licitante, não possui a vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).
Mais informações em nossa peça recursal.

03/02/2023 - 17:41:00 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c)
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade
do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos
documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de empregados um percentual mínimo
de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro
funcional menos de 20 (vinte) empregados,... (CONTINUA)

03/02/2023 - 17:41:00 Sistema (CONT. 1) deverão declarar que não empregam pessoas portadoras deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de
5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula
não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

03/02/2023 - 17:41:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0033.

03/02/2023 - 17:41:50 Sistema Intenção: Excesso de formalismo no julgamento da habilitação, posto que o documento pode ser juntado a
titulo de diligências requeridas pelo pregoeiro, visando a economicidade da ADM pública.

03/02/2023 - 17:41:50 Sistema Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em
que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

03/02/2023 - 17:42:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0034.

03/02/2023 - 17:42:18 Sistema Intenção: Excesso de formalismo no julgamento da habilitação, posto que o documento pode ser juntado a
titulo de diligências requeridas pelo pregoeiro, visando a economicidade da ADM pública.

03/02/2023 - 17:42:18 Sistema Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em
que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

03/02/2023 - 17:42:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0035.

03/02/2023 - 17:42:36 Sistema Intenção: Excesso de formalismo no julgamento da habilitação, posto que o documento pode ser juntado a
titulo de diligências requeridas pelo pregoeiro, visando a economicidade da ADM pública.
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03/02/2023 - 17:42:36 Sistema Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em
que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

03/02/2023 - 17:42:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0040.

03/02/2023 - 17:42:59 Sistema Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso nos termos do acórdão TCU 2.564/2009-Plenário,
Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção), pois não foi totalmente transparente no motivo da
justificativa de nossa inabilitação para os lotes 19,20,21,23 e 40. ( 26/01/2023 11:53:04 - Sistema -
Justificativa: Senhor Licitante, não possui a vossa inabilitação pela ausencia de Declarações apenas.... ).
Mais informações em nossa peça recursal.

03/02/2023 - 17:42:59 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, analise a sua INABILITAÇÃO Descumprimento do Instrumento Vinculativo não
apresentando o item 10.1.1 alinea b), e o item 10.1.2 alinea b) e h) ; 10.1.3 alinea e) ; 10.1.4 alina e c)
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade
do declarante.d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. e)
Declaração de Elaboração Independente de Proposta.f) Declaração de fidelidade e veracidade dos
documentos apresentados) Declaração de que possua em seu quadro de empregados um percentual mínimo
de 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual
(EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa (s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro
funcional menos de 20 (vinte) empregados,... (CONTINUA)

03/02/2023 - 17:42:59 Sistema (CONT. 1) deverão declarar que não empregam pessoas portadoras deficiência, de acordo com o disposto
no art. 28, `PAR`6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a (s) empresa
(s) adjudicada (s) possua (m) em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar
que não empregam pessoas portadoras de deficiência, em virtude de não atingir um percentual mínimo de
5%, de acordo art. 28, `PAR` 6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008 publicada em 11.06.2008).. O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula
não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

03/02/2023 - 17:43:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0063.

03/02/2023 - 17:43:38 Sistema Intenção: a empresa RN Baltazar vem por meio deste declarar recurso em todos os itens ganhos neste
processo que fui desabilitado, pelo motivo de que foi alegado que nao mandamos a certidao trabalhista,
porem, foi anexado sim no zip ``habilitação``, subpasta ``regularidade fiscal e trabalhista``. Peço ao senhor
pregoeiro que verifique novamente.

03/02/2023 - 17:44:02 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 06/02/2023 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 09/02/2023 às 18:00.

03/02/2023 - 17:57:04 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

03/02/2023 - 17:57:04 Sistema Motivo: PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO E CONTRA RAZÃO

10/02/2023 - 08:48:29 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

10/02/2023 - 08:48:29 Sistema Motivo: Continuidade após prazo estabelecido no proprio sistema

10/02/2023 - 08:51:52 Pregoeiro Conforme observado, fora definido o limite para os recursos e contra razão, que mesmo aceito pela então
pregoeira, os licitantes que interpuseram a intenção de recorrer, não encaminharam via e-mail ou anexaram
no portal de compras públicas o recurso.

10/02/2023 - 08:51:54 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Maria Eliene Teixeira Barbosa

Pregoeiro

Karineide Ferreira dos Santos

Apoio
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